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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2014/9
Data: trenta de setembre de dos mil catorze
Hora: 18.05h fins 23.00h
Lloc: Casa Consistorial
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Sra.
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Sra.
Sr.
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Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

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
Jordi Monrós i Ibañez
Josep Lluís Pérez i Fort
Alfonso Salmerón Muñoz
Lluís Esteve i Garnés
Daniel Ordoñez González
Alberto Sánchez López
Jesús Larrainzar González
M Teresa Redondo del Pozo

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

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sra.

Ana Isabel Clar i López

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

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 22 DE JULIOL DE 2014.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 22 de juliol de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció i
no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda, benvinguts al Ple ordinari del mes de setembre, abans de donar la
paraula a la Secretària de l’Ajuntament, el passat 28 d’agost una veïna del nostre
municipi va ser víctima de la violència de gènere i, davant d’aquest lamentable
succés, la Junta de Portaveus ha decidit fer un minut de silenci en record de la seva
memòria i també de la seva família.

MINUT DE SILENCI

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, ara sí donem lectura a l’Ordre del Dia del Ple ordinari del mes de
setembre, Sra. Secretària.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula la Sra. Mercè Perea, Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos
Generals.
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SRA. PEREA
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bona tarda i breuement per fer l’exposició de l’àmbit
d’Hisenda i Recursos Generals, concretament dels dictàmens relatius al Compte
General del 2013, Pressupostos i Ordenances Fiscals pel 2015 i tots aquells que hi
van relacionats, donat que el reglament del ple concedeix 15 minuts per fer la mateixa
exposició.
Amb l’aprovació d’aquests dictàmens decidim sobre l’eina política més important que
té la ciutat a través del Govern municipal i que afecta als ciutadans i ciutadanes de
l'Hospitalet. Tant el Compte General del 2013, com l’aprovació del Pressupost 2015,
dibuixen les prioritats que el govern de l'Hospitalet ha decidit marcar en aquest
mandat 2011-2015.
Partim d’uns comptes públics sanejats del 2013, en el que s’han acomplert en gran
mesura les previsions pressupostàries que vam aprovar al Ple de desembre de 2012.
Els Resultats del 2013 compleixen tots els ratis de solvència, liquiditat, estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. Parlem d’un estalvi net positiu de 9,2 milions
d’euros, d’un romanent de tresoreria de 3 milions d’euros i un nivell d’endeutament
per sota d’aquest 75 que ens estableix la Llei, concretament d’un 64,70 i que pel
2015 es preveu de 55,50, més de 9 punts menys d’endeutament. Estem parlant d’un
període mig de pagament a proveïdors per sota dels 30 dies, concretament de 28,33 i
amb un grau important de compliment tant a les previsions d’ingressos, com a
despeses.
El Pressupost pel 2015 està xifrat en 227 milions d’euros, que consolidat amb
l’empresa La Farga està xifrat en 228 milions d’euros. És un Pressupost de
cristal·lització, de consolidació de les polítiques públiques prioritàries per aquest
govern, és un pressupost de tancament del mandat que dóna resposta a tots els
objectius polítics prioritaris pel govern municipal. Uns objectius que han estat, sense
cap mena de dubte, protegir als ciutadans més febles, garantir la qualitat de vida i
consolidar les bases de futur de la ciutat i dels ciutadans.
El Pressupost de l’Ajuntament té les següents característiques: garanteix que el 68%
d’aquest pressupost sigui directament destinat al benestar comunitari, pateix un
increment del 4,2% i no puja la pressió fiscal, els impostos es congelen, les previsions
són les previsions que considerem prudents i mantenim la inversió en 15,7 milions
d’euros. Aquests quatre anys han estat o han tingut un component, un mandat
pressupostari definit per la manca de compromís de les altres administracions amb
les ciutats i els pobles del país, concretament també amb el municipi de l’Hospitalet i
amb un esforç dels ciutadans i ciutadanes, juntament amb l’organització municipal,
per tirar endavant aquesta ciutat.
Presentem uns pressupostos municipals que, com els anteriors, han servit de mur de
contenció front les invasions, front les envestides econòmiques, socials i normatives,
en alguns casos bel·ligerants, que ens hem vist com a ciutat i com a ciutadans. I crec
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que, creiem que podem dir com a ciutat i des de la humilitat, que hem assolit els
propòsits de mantenir els serveis públics de qualitat que cristal·litzen la cohesió
social.
Entrem als ingressos, els ingressos bàsicament, els hi diré els més significatius pel
que fa als ingressos propis tenen un pes d’un 59%, els ingressos de l’Estat un pes
d’un 33%, la Generalitat un 3,7%.
Pel que fa als ingressos propis, el pes de l’IBI baixa un punt respecte del 2013, si bé
els veïns i les veïnes pagaran la mateixa quota d’IBI que aquest any 2014,
s’incrementa el valor cadastral, però baixa el tipus d’interès, per tal que la quota sigui
la mateixa. Pel que fa a la plusvàlua, la previsió d’ingressos és superior a un 1,5%,
donat que la projecció que hem fet a 31 de desembre i també la millora del mercat
immobiliari, mostren aquesta recuperació. Pel que fa a les taxes i preus públics,
aquests s’adeqüen amb un increment d’un 2%, per tal de ajustar aquest cost al que
paga la ciutadania, si bé gaudiran d’una sèrie de bonificacions que van destinades
bàsicament a aquests col·lectius que són més febles o que considerem que són
àmbits que a més ens preocupen com a continuació diré.
Doncs bé, per tal de facilitar el compliment d’aquestes obligacions fiscals, destinem
unes millores, unes bonificacions, unes subvencions, amb els impostos i taxes i preus
públics que considerem prioritaris. Pel que fa a l’IBI, recordaran que vam aprovar una
subvenció que podien demanar els propietaris de vivendes amb rendes inferiors a
995 euros al mes, pel proper any 2015 pugem el límit a 1.100 euros per tal que es
puguin acollir més famílies o més propietaris a aquestes subvencions. Pel que fa a la
plusvàlua des de l’1 de gener de 2010 s’aplica l’exempció del 100% pel que fa a les
dacions en pagament i execucions hipotecàries i mantenim en l’impost d’activitats
econòmiques les bonificacions a l’IAE en cas que es contractin a nous ciutadans en
atur. Pel que fa a taxes públiques, els hi deia que hi havia un petit increment per
adequar-ho al cost del servei, si bé hi ha taxes i preus públics que considerem que
han de ser congelats, les escoles bressol, el servei a domicili, serveis socials, la
podologia, determinats espectacles culturals, també la taxa de cementiri i també els
serveis funeraris. No s’incrementa, per tant, la pressió fiscal.
Pel que fa als ingressos de l’Estat fem una previsió prudent d’un 1,01% d’increment i
pel que fa a la Generalitat es preveu una disminució, que ha estat la tendència al llarg
d’aquests darrers anys, una disminució que probablement sigui d’un 20%.
Com hem vist, any rere any, els ingressos propis prenen més importància, és a dir,
aquells ingressos que paguem els ciutadans cada vegada tenen més pes en els
comptes municipals. I aquesta és la conseqüència que els hi deia al començament,
de l’envestida que estem patint, envestides econòmiques i normatives, les menors
transferències d’altres administracions, així com les modificacions, com ha estat la
reforma local o la Llei d’estabilitat pressupostària, ens marquen cada vegada que
l’administració municipal sigui més petita i que, per tant, hagin de revertir els esforços
amb una major eficiència, per destinar-ho a aquest 68% en benestar comunitari.
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Doncs bé, pel que fa a les despeses i ja ràpidament, saben perfectament que els
pressupostos han de ser equilibrats, és a dir, només podem aprovar pressupostos
que tinguin l’import o la xifra dels mateixos ingressos, estem parlant d’unes despeses
de 227 milions d’euros, dels quals un 68% estan destinats a benestar comunitari, a
cobrir aquest objectius que deia al començament, protegir, donar oportunitats i bases
de futur i garantir la qualitat de vida dels ciutadans.
I en aquest sentit, em vull referir als pressupostos que hem aprovat al llarg d’aquesta
crisi, ja endèmica de quatre anys, de més de quatre anys, els pressupostos
municipals al llarg d’aquests quatre anys han estat un mur de contenció per garantir,
com els hi deia, aquests objectius. I els hi parlaré molt breuement dels programes, del
pes que tenen en el pressupost municipal.
Els programes més importants són seguretat i mobilitat, és benestar comunitari,
neteja viària, parcs i jardins, però també ho són serveis socials amb més de 21
milions i mig d’euros, o foment a l’ocupació o sanitat o educació, amb més de 10
milions d’euros, cultura, joventut i esports, amb més de 10 milions d’euros. I parlem
també de promoció econòmica, promoció econòmica a l’inici té un pes relativament
petit en comparació com pot ser benestar social, és al llarg de l’any que va adquirint
un pes cada vegada més important i els hi posaré un exemple, de l’any 2011, del
començament que es va aprovar el pressupost, el pressupost inicial de promoció
econòmica era de 10,6 milions d’euros, a finals del 2011 el pressupost va
incrementar-se fins a 15,6 milions d’euros, i això és mercès a la capacitat d’atracció,
el pol d’atracció que fa que aquest Ajuntament tingui la possibilitat de revertir els
ingressos i reconstruir polítiques que per part d’altres administracions s’han deixat
caure.
I els hi deia, parlàvem de protegir, parlàvem de garantir qualitat de vida, parlàvem
d’oportunitats. Quan parlem de protegir parlem d’ajuts específics a la infància, amb
1,4 milions d’euros o atenció i tractament social, atencions urgents, accions
adreçades a unitats de convivència i grups en risc social, acolliment residencial en
casos de necessitat, a menjador social i parlem d’escoles bressol també, 1,2 milions
d’euros en escoles bressol, també escoles bressol, places d’escoles bressol per nens
amb necessitats educatives especials. I parlem també de programes de la
dependència, 6,9 milions d’euros, parlem també de serveis d’ajuda a domicili,
menjadors, teleassistència.
Dèiem, protegir, però també donar oportunitats i bases de futur, i parlem dels joves,
impulsar amb accions per fomentar l’autonomia en el procés d’emancipació, que són
importants i per això l’habitatge social a la ciutat ha pres un caire important, ara estem
amb una construcció d’edificis a Can Arús, al barri del centre, però també al carrer
Vigo, també a Santa Anna, hem tingut aquest habitatge social per a joves. I també
parlem de programes d’adaptació curricular, han de pensar que per tal d’evitar
l’abandonament escolar, també l’Ajuntament aposta pels nanos, pels joves que estan
en un moment complicat, doncs bé, el 95% dels nanos que entren en aquest
programa continuen amb l’itinerari formatiu, i aquest és un guany de la pròpia ciutat,
que mercès a mantenir aquestes polítiques socials i educatives, aconsegueix revertir
situacions de realment crisi o d’exclusió social, amb una reintroducció amb
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oportunitats de futur. I parlem d’oci, no d’oci només com passar l’estona o l’oci dels
joves, sinó l’oci com activitat econòmica, a l'Hospitalet més de 244 empreses estan
vinculades a la indústria cultural, el que genera 1.600 llocs de treball. Parlem
d’inversió educativa.
I per últim, el darrer objectiu o prioritat d’aquest govern, garantir la qualitat de vida i la
dignitat de les persones. Mirin, al pressupost de benestar social, li passa una mica
com a promoció econòmica, comença amb un import i acaba incrementant-se
paulatinament, i vostès saben que les prioritats d’aquest govern per garantir
polítiques complicades per a les famílies, ha estat prioritari. Doncs els hi posaré dos
exemples, hem mantingut les teleassistències, teleassistències que venien de
programes de l’Estat i que aquest ha deixat caure i que ens ha deixat de passar les
transferències, d’aquí que vingui quan dic jo les invasions a nivell econòmic, és a dir,
la pèrdua de les transferències per part d’altres administracions, en temes com la
teleassistència, és cabdal per a la ciutat, el govern municipal les ha mantingut, però
també els ajuts a famílies, mirin, al 2011 l’import dels ajuts a famílies era de 760.000
euros, al 2014, en aquest moment, a data d’avui, estem en 3,1 milions d’euros.
Per tant, estem parlant de protegir, estem parlant de garantir qualitat de vida i,
evidentment, estem parlant de projectes de futur. I tot això s’ha fet mercès a un esforç
conjunt, dels ciutadans i també de l’organització municipal, i els hi posaré dos
exemples. La reducció en la despesa d’estructura ha estat considerable al llarg de
tots aquests anys, això no és fa d’un dia per l’altre, però, a més a més, pensin, no sé
si recordaran, en el Ple del mes de juliol que vam aprovar una operació financera que
ens ha suposat una reestructura del nostre deute de 12 milions que inicialment ens va
atorgar la possibilitat de fer l’Estat, i hem aconseguit un estalvi d’un milió d’euros, això
pel 2015 suposa un estalvi de 200.000 euros. És a dir, hem aconseguit fer l’estructura
cada vegada més petita de l’Ajuntament, de l’estructura municipal, per tal de revertirla en despesa directa de la ciutadania.
I tot això per què, doncs perquè creiem que els equipaments, que els serveis públics
han d’existir i han de ser serveis públics de qualitat, amb dignitat per a la ciutadania.
Amb aquest pressupost i amb els anteriors, hem volgut recuperar una idea antiga de
fa anys, que és el municipalisme, volem tornar a aquells ajuntaments, perquè creiem
que no ho hem deixat de fer, aquells ajuntaments que van creure en ells mateixos i
van crear una ciutat compacta amb tots els ciutadans. Aquest és el pressupost que a
grans trets, juntament amb l’explicació molt breu del Compte General, els hi puc
donar i estic a expenses de les seves oportunes al·legacions. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, abans de donar la paraula a la resta de grups, la Secretària em recordava
que, tal i com s’ha comentat a la Junta de Portaveus, hi havia algunes esmenes que
s’havien d’aprovar o mencionar abans de donar la paraula. És en relació al dictamen
número 5, el que consisteix en els acords dos i tres, on diu aprovar el projecte de
Bases d’Execució, ha de dir aprovar inicialment les Bases d’Execució. I en el tercer
apartat, on diu aprovar el projecte de plantilla, ha de dir aprovar inicialment la plantilla.
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Això ja ho havíem comentat a la Junta de Portaveus i perquè quedi constància a
l’Acta i recollit a la sessió, doncs fem aquesta esmena “in voce”.
Ara sí, passarem la paraula als diferents grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, Plataforma per Catalunya primero hará el
posicionamiento sobre los puntos y luego haremos una pequeña explicación del
sentido del voto. En primer lugar, el punto número 1 lo votaremos a favor, nos
daremos por enterados del número 2, votaremos en contra del 3, nos abstendremos
del 4, votaremos en contra del 5, nos abstendremos del 6, del 7, del 8, y votaremos
en contra del número 9.
Bien, hoy realmente estamos ante uno de los plenos más importantes o de los
debates que nosotros consideramos más importantes, ya que se da la aprobación
inicial de unas ordenanzas fiscales, de unos presupuestos, y se trae la aprobación de
la Cuenta General del año pasado, básicamente dónde estuvieron los gastos del año
pasado.
Sobre la aprobación inicial de las ordenanzas, obviamente nosotros anunciamos ya
que vamos a presentar alegaciones, y votamos en contra porque van a ser un poco
en la línea que presentamos el año pasado, y lo primero de todo una de las que
seguramente veremos que es denegada, como el año pasado, es la rebaja del IBI.
Nosotros consideramos que un 26% de subida del IBI en tres años, pues es
realmente abusivo y, por tanto, nosotros no queremos sólo que se congele, sino
queremos que se reduzca. Obviamente nosotros también anunciamos que pediremos
nuevas bonificaciones en algunas tasas municipales y en algunos impuestos
municipales, por tanto, por eso en la aprobación inicial votamos en contra a la espera
de ver la resolución de las alegaciones.
Sobre la Cuenta General del año pasado, pues sí que queríamos hacer algunas
puntualizaciones y explicar un poco porqué votamos en contra. Obviamente y como
bien es cierto, pues no podemos olvidar los momentos de crisis en los que nos
encontramos y remarcar que en momentos de crisis, pues lo que es básico es
priorizar dónde están los gastos. Es cierto, no sé si se ha nombrado hoy, pero se ha
nombrado muchas veces, que desde la Generalitat nos deben 17 millones de euros y
entendemos que a veces, pues cuadrar números con esa deuda, pues también sea
complicado.
Primero de todo, lo que queremos es agradecer a las personas de la intervención,
sobre todo a I.C. y al Interventor, al Sr. Larrainzar, por la atención prestada. Lo
primero que encontramos, que no nos parece de recibo, a parte lo hemos dicho en
otras ocasiones, más allá del coste que suponga una comida de trabajo, lo que
siempre hemos pedido son dos cosas respecto a este tipo de comidas, una que se
indique qué personas van a esa comida de trabajo, porque lo que no puede ser es
que no sepamos quién va, y segundo lo que tiene que haber es un límite máximo por
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persona, entonces sería más fácil que debatir si una comida es un exceso o no es un
exceso, marcar un límite máximo, pero sobre todo a nosotros lo que nos importa es
saber quién va a esas comidas, porque claro, es muy importante que cada euro tiene
que estar justificado, y no podemos saberlo si te ponen un tiquet y te ponen dos
comidas o cuatro menús, bueno, pues hay que saber el porqué.
Luego, obviamente, también lo que hemos vistos son algunos gastos que tampoco
entendemos muy bien a veces en estos momentos, cómo se pueden dar algunos
estudios, sin entrar en un estudio u otro, pero tenemos algún estudio que cuesta unos
6.000 euros y tiene 20 páginas, y ya sé que más allá del número de páginas y del
coste por página, detrás de un estudio hay un trabajo, pero es que si uno coge el
estudio en concreto este, lo que dice este estudio cualquier persona aquí sentada lo
podría decir. Por tanto, hay algunas cosas de estas que se tienen que pulir mucho.
Luego también otra cosa de lo que nos hemos quejado nosotros y muchos grupos de
la oposición, es que a veces cuando se nos presenta una factura o nosotros
visualizamos una factura, no hay un detalle de la factura, ni hay una explicación
muchas veces, por tanto, es imposible hacer un control si yo no puedo saber
exactamente esa factura a qué se refiere. Cuando a veces ponen asesoramiento,
1.000 euros, pues bueno, es muy, muy, muy ambiguo. Por tanto, el pedir
simplemente que estén más detalladas, son esas pequeñas cosas que al final
generan más transparencia.
Otra de las cosas de las que también nos quejamos el año pasado, son algunos
temas por ejemplo de lo mismo, la dejadez o a veces no dejadez, lo podríamos llamar
de otra manera, cuando vemos determinados gastos, por ejemplo, en parquin, en
peajes, claro, hay muchas veces que cuando un peaje se repite constantemente y no
tiene ninguna vinculación con nuestra ciudad, pues hombre, para nosotros no tiene
ningún sentido, no tiene ningún sentido que haya constantemente un peaje a
Cubelles, pues bueno, pues oiga, nos tendrán que explicar ese peaje porqué se
gasta, o sea, porqué hay el pago continuamente.
Luego también hay gastos que, bueno, que cuando uno se sienta y ve que también
se pueden suprimir de alguna manera, hay por ejemplo traducciones al catalán, pues
bueno, pues perfecto que haya traducciones al catalán, pero podemos coger
funcionarios de la casa que hagan estas traducciones y no tenemos que pagar a un
personal de fuera casi 20.000 euros por hacernos las traducciones.
Luego también hay gastos que bueno, a lo mejor ahora nos lo explica la Sra. Perea,
porque tampoco entendemos que haya tanto gasto en trasteros, para almacenar no
sé qué se almacenará en cada trastero en este caso, cuando nosotros, el mismo
Ayuntamiento dispone de edificios vacíos, donde todo este gasto nos lo podríamos
ahorrar, si tenemos edificios vacíos, no entendemos por qué tenemos que alquilar un
trastero.
Pero más allá de esto que hemos destacado, que no es, repetimos, por el alto coste
que nos supone, pero sí son esos detalles que a veces no cuesta nada solventar, y
más, repetimos, en momentos como hoy en día. Pero con lo que sí que somos
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especialmente críticos es con la política de subvenciones de este Ayuntamiento,
claro, cuando uno ve las justificaciones de las subvenciones, pues es cuando
nosotros por ejemplo nos escandalizamos, por qué, porque no puede ser o
consideramos que no se podría tener que dar una subvención, cuando la justificación
en lo que la asociación te dice que se lo ha gastado, es una nómina o muchísimas
son nóminas, pero hay veces de nóminas de 2.700, 2.800 euros, claro, consideramos
que toda subvención lo que debe es revertir en nuestra ciudad. Entonces qué pasa,
muchas veces lo que estamos viendo es que, año tras año, se repite la misma gente,
las mismas subvenciones básicamente, al final todo esto lo que se acaba
convirtiendo es en un modus vivendi de alguna gente, obviamente no de todos los
que reciben la subvención, provechoso y, claro, muchas veces cuando vemos los
programas o proyectos que nos presentan, pues bueno, no le vemos que para
justificarme con 2.800 euros mensuales, eso esté revirtiendo en nuestra ciudad.
Luego obviamente, claro, cuando decimos que somos críticos con las subvenciones,
pues hay muchas veces que lo que quizás tendríamos que mirar más es porque sean
trabajos o que sea en beneficio de la ciudad. Muchas subvenciones o muchas
asociaciones vemos con los proyectos que lo hacen, pero muchas otras vienen
marcadas, pues por un sesgo ideológico que obviamente nosotros no compartimos,
por tanto, cuando uno está dando a asociaciones con un claro sesgo ideológico tanto
dinero, lo único que estamos viendo es que esas asociaciones se están dedicando a
hacer política, no están revirtiendo el dinero de todos los ciudadanos en la ciudad, lo
están revirtiendo en un modelo ideológico suyo, para hacer política. Por tanto,
nosotros nunca jamás podremos votar a favor esto. También vemos que hay
asociaciones que uno de sus fines es hacer propaganda contra Plataforma per
Catalunya, contra mi partido, pues lógicamente se puede entender que si una
asociación tiene ese fin, pues lógicamente yo no puedo estar a favor de que se le dé
dinero a esa asociación, vuelve a ser otra vez marcado con un sesgo ideológico.
Y también a veces, yo no sé Sra. Perea, seguramente usted no se mire todas las
justificaciones de las subvenciones, pero claro, es que hay veces que en las
subvenciones, que hay alguna que era curiosa, le pagan el billete de autobús a una
persona para ir a un desahucio, bueno, oiga, si yo creo que tengo que ir a parar un
desahucio, pasar un billete de autobús, es muy ridículo. Por tanto, creo que tienen
que ser cosas, repito, que todo dinero revierta en la ciudad.
Luego, qué más tenemos, que por eso no podemos votar en contra, obviamente la
cuota de 50.000 euros casi que pagamos a la Federació de Municipis de Catalunya,
pues tampoco…, ya hemos pedido de este año no renovarla, tampoco podemos estar
a favor.
Y luego otra cosa que es uno de los ejes de nuestro programa, obviamente vemos
que hay muchísimas partidas en las cuales la justificación es dinero que se da para
integración de inmigrantes, por tanto, nosotros siempre hemos defendido que toda
persona que viene tiene que integrarse por sí misma, sin gastar un euro de nuestros
presupuestos, por tanto, nosotros esas partidas preferimos que, pues que se gasten
en discapacidad, en discapacitados, en ayudas sociales o en dotar de más medios a
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guardia urbana para combatir la inseguridad, que es uno de los principales problemas
en nuestra calle.
Por tanto, le repito que no es un presupuesto, perdón, unos gastos que nosotros
hayamos visto exagerados en ningún detalle concreto, pero sí que por un lado nos
gustaría que puliesen más las justificaciones y por otro, lógicamente, pues cada
grupo político tiene su programa y no compartimos el programa en este caso.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votem favorablement del primer dictamen, ens donem per assabentats del segon i
votem favorablement de la resta.
Sobre el tema pressupostos, ordenances, farem una única intervenció pels temes
econòmics i intentant ser molt breu algunes consideracions. En primer lloc, que es
tracta, evidentment, d’un dels plens més importants, no només de l’any, sinó del
mandat, estem parlant que avui aprovem l’últim pressupost del mandat, l’últim
pressupost d’aquest mandat i, per tant, des d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa pensem que hem assolit amb molt bon nivell, amb molt bon grau,
els objectius que ens havíem marcat en el Pla d’Actuació Municipal i que té una
resposta o una significació en el pressupost, també en l’últim pressupost. I sobretot
quan ho fem des d’una perspectiva històrica, si ens situem en el primer pressupost
que vam aprovar a l’inici del mandat i aprovem ara l’últim, pensem que deu n’hi do la
feina, des del punt de vista polític, que s’ha fet i, amb molta modèstia, jo crec que és
el moment, òbviament en aquest Ple, de posar en valor alguna de les qüestions que
aprovem avui, algunes les ha explicat la Sra. Perea, hem explicat també a tots els
Consells de Districte aquest pressupost.
I, per tant, diríem que hem aconseguit el que era molt difícil, era un repte que ens
situàvem en aquest mateix Ple Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa al Ple de constitució del juny del 2011, que era, malgrat la crisi econòmica,
que ni tan sols imaginàvem aleshores tot el que havíem d’haver superat, el que hem
superat aquests anys, amb aquesta crisi econòmica que ens ha vingut i que encara
continua, doncs mantenir el nivell de serveis, el nivell de prestació de serveis públics,
malgrat la crisi econòmica, malgrat la nul·la col·laboració de la resta d’administracions
o la molt petita col·laboració de la resta d’administracions, aquest Ajuntament ha
aconseguit el repte, des del punt de vista de la gestió i avui amb l’aprovació de l’últim
pressupost.
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No només hem mantingut els serveis públics, sinó que hem continuat prestant serveis
que no depenien competencialment de nosaltres, assolint, ho deia la Sra. Perea,
assolint el deute que generava, per exemple, la Generalitat de Catalunya, amb
aquests 17 milions i mig d’euros que ens ha generat avui la Generalitat de Catalunya,
i que aquest Ajuntament que ho tenia fàcil per prescindir d’aquests serveis, ha fet
l’esforç, no l’Ajuntament, sinó la ciutadania, perquè aquests serveis es financen amb
l’esforç dels ciutadans i les ciutadanes, de tots vostès, doncs aquesta ciutat ha decidit
i va decidir en el seu dia, malgrat això, mantenir aquests serveis, assolint aquest
deute.
Pel nostre grup polític això té una rellevància i hem de posar en valor, té una
rellevància fonamental, perquè és el que dóna sentit a la tasca política i a la tasca
social que fan moltes de les persones i de les entitats que estan aquí avui en el Ple i
d’altres que no hi són, i d’aquest govern, això és el que dóna sentit allò que fem cada
dia. Perquè en definitiva, sense exagerar, no només passa això a l’Ajuntament de
l'Hospitalet o la ciutat de l'Hospitalet, sinó que segurament a molt ajuntaments com el
nostre estem intentant garantir el dia a dia del país, estem garantint el funcionament
ordinari del dia a dia del país, mentre veiem com d’altres administracions, el govern
del Sr. Rajoy, la Generalitat del Sr. Mas, estan desmuntant, intentant desmantellar
això que tant ens havia costat construir.
Doncs els ajuntaments, particularment el nostre, ens hem rebel·lat i estem resistint
aquesta crisi econòmica i a banda, doncs ho fem amb un pressupost, començàvem el
mandat amb dèficit i acabem el mandat, no només amb aquesta prestació de serveis,
sinó amb una liquidació positiva de l’exercici anterior, per tant, en aquest sentit,
insistim, hem aconseguit el repte, des del punt de vista pressupostari i des del punt
de vista de la prestació de serveis.
Tenim també una situació sanejada, de moment, sanejada, que també ha pogut
donar resposta als “envites”, a les pressions que teníem d’Europa, si se’n recorden,
abans de la troika, doncs teníem una capacitat d’endeutament, un límit
d’endeutament, del 110% dels nostres ingressos propis, després va baixar al 75%,
després de la troika, i malgrat això l’Ajuntament encara està per sota d’aquest límit,
per tant, encara l’Ajuntament té marge per continuar endeutant-se si fos necessari,
per continuar prestant els seus serveis.
Hem de posar també en valor, de la manera en com s’ha mantingut la inversió,
perquè no només es tracta de resistir, sinó mantenir la inversió, gràcies a aquesta
capacitat d’endeutament producte de la bona gestió i de l’esforç, insisteixo, de la
immensa majoria de la ciutadania d’aquesta ciutat. Hem mantingut la inversió, hem
mantingut la capacitat d’inversió, com explicaven abans, amb la posada en
funcionament de nous serveis, com el poliesportiu del Gornal, com Torre Barrina en el
seu moment, com l’equipament de joventut del Cinema Romero o com el nou edifici
de l’Escola de Música, o sigui, malgrat la invitació que ens feia la Generalitat de
Catalunya i el govern de l’Estat de tancar serveis, nosaltres no només no hem tancat
serveis, sinó que estem obrint nous equipaments. I això, insisteixo, ho fem gràcies a
l’esforç de totes i de tots nosaltres.
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Gràcies a l’esforç que s’ha fet, ho dèiem abans, amb l’increment de l’IBI aquests
anys, l’increment de l’IBI ha donat la possibilitat de fer això precisament, ara que
tenim una situació més sanejada, en aquest mandat podem congelar l’IBI, però
incrementant els ajuts a les persones que no poden donar resposta a aquest
increment d’aquests anys. Ja s’havia fet fa dos anys i aquest any el que fa aquest
pressupost també és incrementar la partida perquè més persones en situació de crisi,
en situació difícil, es puguin acollir a la bonificació per l’augment de l’IBI dels últims
anys.
El programa d’urgència que cada any també s’incrementa, es deia abans, o tot el
tema de la reestructuració del deute, que es va aprovar aquest mateix any, pel qual
també, doncs vam deixar de tenir a sobre de nosaltres l’espasa de Dàmocles del Sr.
Montoro, en poder desvincular-nos del pla de sanejament que ens obligava al préstec
enverinat que ens havia donat el govern de l’Estat.
I, per acabar, doncs com a mostra, sempre ho posem com a mostra, jo crec que és
una mostra que il·lustra aquesta situació del deute de la Generalitat de Catalunya i de
cóm l’hem assumit nosaltres, amb una dada que és molt significativa i que volem
sempre posar en valor, a l’inici del mandat la Generalitat de Catalunya aportava 1.800
euros per cada plaça d’escola bressol a la ciutat i, en aquests moments, la
Generalitat està aportant zero euros per plaça de bressol a la ciutat, ens ha derivat a
què demanem els ajuts a la Diputació, però desentenent-se d’una competència que
és pròpia. L’Ajuntament, com dèiem, ha agafat el repte, mantenim les bressol a la
ciutat, hem congelats els preus públics de la ciutat i assumim el deute que ens genera
la Generalitat de Catalunya.
Per tot això, insistim, amb una situació que ha estat molt difícil, que continua essent
molt difícil, que segurament serà molt i molt difícil, estem en condicions de continuar
afrontant reptes importants com tenim, no només des de la resistència, sinó amb
aquest pressupost i amb aquestes comptes sanejades que avui en dia té
l’Ajuntament, poder-nos plantejar nous reptes que s’han de fer, nous reptes per donar
passen endavant per intentar garantir la qualitat de vida i la justícia social a la ciutat.
Moltes gràcies.

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

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Intervindré en nom de Convergència i Unió, en primer lloc
per dir que votem favorablement en el dictamen número 1, que ens donem per
assabentats en el número 2, que en el 3 i en el 4, doncs fem una abstenció, tot tenint
en compte que com sempre fa el grup municipal de Convergència i Unió,
presentarem al·legacions a les ordenances fiscals i també al que és tot el tema de la
plantilla, el volem estudiar en profunditat, tenint en compte que ho hem rebut amb poc
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temps a l’hora que els pressupostos i que també la liquidació i que, per tant, en
aquest sentit, ens agrada més fer-ho d’aquesta manera. Avançar-los-hi però que
malgrat ens diuen algunes notícies que ens les aporten com a positives, com és la
congelació, doncs de l’IBI, entenem que això no es pot llegir només amb la
congelació de l’IBI d’aquest any, sinó amb l’històric d’aquests quatre anys, que són la
pujada del 18% un any, d’un 7% el següent sobre aquest 18 i d’un 3% el següent, per
tant, entenem que es tracta d’explicar tots els números i no només aquells que els hi
convenen.
Respecte el dictamen número 5 i el dictamen número 9, aquesta vegada els hi faré jo
l’explicació del perquè el vot en contra, tot dient-los-hi també que, com vostès saben,
faré simplement una lectura del que la meva companya, l’Annabel Clar, m’ha deixat,
ella per problemes, bé, per una qüestió personal avui no pot ser aquí, al menys en
aquesta hora, esperem que pugui arribar més tard i, per tant, doncs jo els hi llegiré els
documents. En el 6, 7 i 8 ens donem per assabentats i, si no m’equivoco, fins aquí
acaben els dictàmens d’aquesta Comissió.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs, un segon, perquè el 6, 7 i 8 són dictàmens d’aprovació d’expedients de
modificació de crèdit i el 9 és el Compte General.

SRA. BORRÀS
Abstenció, disculpin.

SRA. ALCALDESSA
D’acord.

SRA. BORRÀS
En el punt 5, el grup municipal de Convergència i Unió, com sempre, volem agrair a la
Tinent d’Alcalde, la Sra. Mercè Perea, i a la Sra. L.C., la seva bona voluntat a l’hora
d’informar-nos del projecte de pressupost, però no seríem del tot nosaltres si no
aprofitem per fer una petita queixa, si bé es cert que el projecte de pressupost se’ns
va fer arribar amb el termini de dues setmanes, l’informe de la intervenció, que és
clau a l’hora d’analitzar-lo, no va ser fins el dimarts passat que no el teníem a les
nostres mans, i la memòria i les bases d’execució se’ns van facilitat el divendres dia
26, pensem que són un terminis justos per poder fer un estudi en profunditat com es
requeriria en el tema del pressupost de la ciutat.
El pressupost per a l’any 2015 neix “encorsetat” per l’Ordre del Ministerio de
Economia y Hacienda, que regula l'estructura dels pressupostos dels ens locals. Ens
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trobem un cop més davant aquesta dèria que té el govern central de fiscalitzar i
controlar a les administracions autonòmiques i locals. El govern central s’ha proposat
aniquilar l’autonomia que per democràcia correspon als ajuntaments, per tal
d’augmentar el control i estendre les seves xarxes, s’ha proposat entrar fins el
menjador de casa nostra, s’ha proposat fer servir la seva majoria per buidar de
contingut polític a les administracions locals.
Ja fa uns anys que els catalans, estem patint aquestes maneres de fer del govern
central, ja fa uns quants exercicis que el govern central, fent servir els incompliments
del terminis de pagaments a la Generalitat de Catalunya, vol controlar la voluntat del
Govern de la Generalitat, per no parlar de la negativa del govern central a centrifugar
de forma proporcional, la possibilitat que va donar la Unió europea a incrementar el
límit d’endeutament a l’Estat espanyol. I és aquí on trobem a faltar que vostès, més
enllà de la queixa que fan respecte als impagaments del govern de la Generalitat, no
donin la clau de quin és l’origen d’aquests impagaments. Doncs com dèiem al
principi, ara l’Estat ha posat en el seu punt de mira també als ajuntaments.
Des del grup municipal de Convergència i Unió portem tres exercicis comptables
demanat a l’equip de govern local, que porti a terme de forma estructural una
contenció de la despesa i una estricta política d’estalvi, portem tres anys demanant
que realitzin una bona gestió de compres i subministrament, en aquest punt vam
presentar també una moció. En aquest projecte de pressupostos 2015, per primera
vegada, veiem que es fa un primer pas en aquest sentit, i que aquest primer pas ens
suposarà un estalvi d’aproximadament 500.000 euros als ciutadans de l'Hospitalet.
Totes les gran fites sempre comencen per un primer pas, vostès el fan ara, des de
Convergència i Unió els hi demanen que es faci de forma estructural i mantinguda i
així mantindran una bona política de compres, per tal d’augmentar progressiva i
anualment aquest estalvi. Pensem que els ciutadans de l'Hospitalet portem molt de
temps patint una gran pressió fiscal per part d’aquest equip de Govern i que ens
mereixem que vostès ens corresponguin, que facin els deures, uns deures que ja fa
anys van començar amb la pràctica eliminació de les despeses de representació que
tenien assignades tots els regidors de govern, també volem dir-ho això. Com dèiem,
creiem que ha arribat el moment d’anar a buscar la gran fita, que no és una altra que
la optimització de la despesa pública, començant per les petites coses, com pot ser la
compra de material d’oficina, passant per totes les despeses, com poden ser els
lloguers i altres grans despeses que formen part de l’estructura diària del
funcionament municipal.
L’estructuració per programes del projecte de pressupost de 2015, un any més
trobem que no tenen definides les seves fites, ni els objectius, ni s’inclouen indicadors
de gestió, per la medició de la seva eficàcia. Aquesta manca de definició i
d’estructuració de fites i objectius a assolir pels diferents programes, així com la
inexistència d’indicadors dins de cadascun dels objectius, no permet, un any més, o
no permetrà, un any més, efectuar els controls de naturalesa financera i econòmica,
que són bàsics. Això no és un problema menor, aquests controls es troben regulats i
són obligatoris. Des de Convergència i Unió els hi demanen, no, podríem dir que els
hi exigim, que fixin i defineixin les fites i els objectius, que incloguin els indicadors de
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gestió, per tal que els grup polítics de l’oposició podem mesurar l’eficàcia de la seva
acció de govern, i en cas de no fer-ho, és tant com demanar-nos un acte de fe,
perquè lògicament no podem seguir aquest pressupost.
Respecte al Compte General del 2013, aquest grup municipal, el de Convergència i
Unió, vol començar la seva intervenció agraint també a tot el personal de la
Intervenció la seva valuosa ajuda, per tal de poder realitzar la nostra feina i, li volem
agrair molt especialment a la senyora I.C., per la seva gran professionalitat i, per
posar-nos sempre les coses fàcils. També volem agrair a la resta de grups de
l’oposició la seva bona voluntat, igual que la nostra, per posar-nos d’acord a l’hora del
repartiment del temps entre tots els grups, quan es tracta d’anar a veure les
informacions que hem de poder seguir.
Des del grup municipal de Convergència i Unió valorem de forma molt positiva el
control de les despeses de representació i protocol que s’ha fet al llarg de l’exercici
2013. Si bé és cert que es podrien comentar algunes d’aquestes despeses, des del
nostre grup, creiem que és totalment anecdòtic pel pràcticament nul percentatge que
representen. Hem de dir que fent la comparativa del volum d’aquestes despeses del
exercici 2013 amb el volum que tenia aquest tipus de despeses a l’any 2008, ha
hagut una disminució del voltant del 90%, el qual és bo de saber que estem en
aquest punt, però és rellevant saber també on érem l’any 2008.
Des del punt de vista d’aquest grup, pensem que encara queden coses a millorar,
algunes d’aquestes són de fàcil detecció, quan revises les factures de la liquidació del
pressupost. A manera d’exemple, repassant per empreses, podem trobar algunes
factures per feina feta, que aquestes feines es desenvolupen en diferents àrees, i
quan calcules el total anual facturat, veus que l’import és superior al límit i el que
s’hauria d’haver fet és una previsió de la despesa total per tal de fer un contracte
menor. Aquest fet lliga directament amb el que des de Convergència i Unió portem
demanant al llarg d’aquests anys, nosaltres demanen que es centralitzin totes les
despeses susceptible de ser-ho, per tal d’obtenir una millor oferta. Si la voluntat és
optimitzar i reduir les despeses estructurals o les despeses indirectes, aquesta és una
bona mesura.
Per posar un exemple, que ajudarà a entendre la nostra proposta, la nostra ciutat és
una ciutat molt activa i amb una gran vida cultural, tenim la sort de poder gaudir de no
només les festes de Primavera, sinó també de les festes de tots el barris de la ciutat,
una manera de reduir despeses, podria ser contractar els serveis auxiliar, mitjançant
concursos públics que segur que ho agrairien també les diferents Comissions de
Festes.
Malgrat haver-ho dit anteriorment, a la nostra intervenció sobre l’aprovació inicial del
pressupost general, no podem estar-nos de dir, un any més, que aquest equip de
govern no compleix amb allò que demana el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, concretament al seu article 221, quan aquest es refereix al control
d’eficàcia, anàlisi del grau de realització-execució i compliment dels objectius
pressupostaris fixats pel Govern Municipal. Ens trobem amb un pressupost on hi
figura una xarxa nominal de programes, però aquesta xarxa de programes no es
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desenvolupa posteriorment, és a dir, no es fixen per cada programa objectius a
assolir, ni es determinen indicadors de seguiment, els qual permetrien als grups de
l’oposició avaluar el grau real d’execució dels programes pressupostaris.
Per tot l’exposat, el grup municipal de Convergència i Unió hi votarem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte al dictamen número 1 ens abstenim, ens donem
per assabentats del 2, del dictamen número 3 parlarà el Sr. Senen Cañizares, en el
dictamen número 4 abstenció, del 5 parlaré ara més tard jo, del 6, 7 i 8 abstenció, i
del dictamen número 9 agafarà la paraula el Sr. Díez Crespo.
Respecto a la aprobación del presupuesto municipal, en primer lugar agradecer las
explicaciones que se nos han dado desde Intervención general y agradecer al Sr.
Interventor la paciencia que ha tenido, año tras año, a la hora de intentar explicar un
documento tan complicado a veces de entender. Ahora se nos jubila, quiero darle las
gracias en nombre del grupo municipal del Partido Popular y en el mío propio.
Muchas gracias.
Estamos ante el último presupuesto del mandato y, por tanto, cierre de los
compromisos adquiridos por el gobierno municipal en su Plan de Actuación Municipal.
Unas actuaciones que, como no puede ser de otra manera, han sido y están
condicionadas por el contexto económico general.
Nuestra economía está viviendo un evidente proceso de transformación que está
sentando sólidas bases para un mejor desarrollo y mayor creación de empleo. Y en
esa transformación ha sido y es fundamental el papel de la administración local en su
objetivo de saneamiento económico y consolidación fiscal para con ello garantizar la
sostenibilidad de las corporaciones locales.
Es evidente que la política económica desarrollada por el gobierno central influye
sobre el mundo local. Prueba de ello es como las reformas adoptadas en materia de
ocupación y empleo comienzan también a dar sus frutos en nuestra ciudad y
podemos decir que hoy en Hospitalet hay 2.000 personas menos en paro que a
principios de año.
Una mejoría general que se traslada a las finanzas de los ayuntamientos y que así
refleja también nuestro presupuesto municipal. De esa forma para el próximo año se
prevé un incremento de los ingresos municipales en más de 9 millones de euros
respecto al año anterior, un 4% más. Un incremento debido fundamentalmente a la
previsión de ingresos procedentes de los impuestos directos y que supone el 44% del
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total del presupuesto de ingresos del Ayuntamiento, donde cabe señalar el
incremento del IBI, de la plusvalía y el IAE, impuestos directamente relacionados con
esa mejoría económica que empezamos a observar de forma lenta, pero continua, en
el conjunto de España.
En relación a las transferencias corrientes, vemos como el gobierno central no solo
cumple con sus obligaciones, sino que para 2015 se prevé recibir más dinero
procedente de las transferencias que realiza a través de la participación en los
tributos del Estado. Y además seguramente este año tendremos más dinero del que
ustedes prevén, debido a la ampliación del periodo de reintegro a 204 mensualidades
de la liquidación del fondo complementario de 2008 y 2009. El problema lo vamos a
tener en la muy baja aportación de la Generalitat respecto a sus tributos y que solo es
de 726.000 euros a lo que hay que añadir el dudoso pago que por parte de la
Generalitat vaya a hacer del total de subvenciones que tiene convenidas con nuestro
ayuntamiento y que asciende a más de 7.700.000 euros.
El gobierno de Convergència i Unió no paga, paga mal o tarde y eso a quien
perjudica es a los ciudadanos de Hospitalet, el gobierno de Convergència i Unió
prefiere gastarse 9 millones de euros a pagar la publicidad de la independencia y no
devolver los 17,6 millones de euros que nos debe a los ciudadanos de Hospitalet. Yo
le he respetado a usted mientras hablaba, cuando decía cosas que no me gustaban,
le pido que sea usted tan decorosa como yo lo he sido con usted.
Respecto al apartado de gastos, consideramos insuficiente la reducción de un 2% en
el gasto de dietas y locomoción. Y creemos desacertado incrementar el gasto en
alquiler de edificios, cuando en Hospitalet tenemos 5 edificios vacios de titularidad
municipal, que podríamos utilizar y reducir ese gasto. Y frente a uno de los
principales problemas que hoy tiene la ciudad, creemos que ustedes no acaban de
encontrar la solución, consideramos que incrementar un 1,4% el gasto en
mantenimiento del espacio público, es decir, recogida de basuras, limpieza viaria,
parques y jardines y zonas de recreo, es muy poco, máxime cuando una parte
importante de ese incremento es debido a la revisión de los precios de los contratos.
Creemos que ante un presupuesto que aumenta un 4,23% podían haber realizado un
mayor esfuerzo en la mejora del mantenimiento de la ciudad y lamentablemente
creemos que Hospitalet continuará estando sucia.
Del análisis de los presupuestos municipales por políticas de gasto y a través de la
clasificación por programas, podemos observar cuales son los objetivos y prioridades
del gobierno y comprobamos como para el 2015 destinan menos dinero a servicios
públicos básicos, como la ordenación del tráfico y aparcamientos, mantenimiento de
vías públicas o alumbrado público. Y es cierto que aumenta el dinero destinado a
otros servicios básicos, como la seguridad y el orden público, pero en una cantidad
muy pequeña ya que sólo aumenta esa partida 300.000 euros, de un presupuesto de
227 millones de euros. O a convivencia y civismo que solo aumenta en 96.901 euros
sobre un presupuesto de 227 millones de euros. Podrían haber ustedes incremento
mayor de esas partidas, dado que la seguridad y el civismo es uno de los principales
problemas que hay en la ciudad.
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O por ejemplo, el ligero incremento en la recogida de residuos, limpieza viaria y
mantenimiento del alcantarillado, donde solo se aumenta la partida económica en
779.548 euros, cuando la suciedad es uno de los principales problemas que hoy
tenemos en la ciudad. Estamos ante un presupuesto donde se reduce el dinero
destinado a servicios sociales al asignar 768.365 euros menos que el año pasado o a
fomento de la ocupación con una reducción de más de 2 millones de euros, otra vez
la Generalitat. Un presupuesto donde a pesar de los discursos a favor de la
solidaridad, resulta que solo destina a ese concepto un 0,24% del total del
presupuesto.
El grupo municipal del PP vota en contra del presupuesto, porque consideramos que
no responde a las necesidades de la ciudad. En Hospitalet hace falta un impulso
reformista que centre su actividad en políticas prioritarias para nuestra ciudad, que
son el reforzamiento de la atención a las necesidades, que dote de mayor impulso
nuestro desarrollo económico local y mejore la competitividad de nuestras empresas,
y que garantice la existencia de un entorno seguro, basado en el respeto y el
cumplimiento de las normas.
Hospitalet precisa una profunda transformación de modelo de ciudad. Un modelo
donde desarrollo social, educación en valores, solidaridad, crecimiento económico,
seguridad, convivencia, urbanismo, gestión municipal, conformen un todo
interconectado cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida en la ciudad. Un nuevo
modelo de entender Hospitalet que afiance nuestra confianza en un desarrollo de
ciudad creíble y con garantía de futuro, que convierta a la marca Hospitalet en
sinónimo de éxito social y económico. Algo que no contemplamos en el presupuesto
que hoy nos presentan y que cierra el ciclo de 4 años de mandato. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Senen Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo voy a posicionar al Partido Popular en contra de las
ordenanzas fiscales que hoy propone el gobierno del Partido Socialista y de Iniciativa
per Catalunya, y voy a ser muy breve, básicamente lo vamos a hacer por tres
razones. La primera, porque estas ordenanzas fiscales tienen un cierto olor a
elecciones municipales, un cierto electoralismo y a que al PSC no le va bien en las
encuestas, y ahí se ve alguna de la propaganda que se está haciendo. La segunda
razón es que aún y con esto el gobierno municipal no ha sido capaz de poner el
acento en lo que creemos que es…, el Partido Socialista no ha sido capaz de poner
el acento en lo que creemos que es realmente importante y esto lo explicaremos en
las alegaciones, porque el tiempo apremia. Y la tercera, lo que hemos dicho muchas
veces, Hospitalet no es Pedralbes y creemos que han puesto algunas tasas
desorbitadas para algunos servicios que, por lo tanto, no van a cubrir la previsión de
ingresos que tienen prevista en los presupuestos. Por eso votamos en contra.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ
Como todos los años, hemos aprovechado la cuenta general para analizar los gastos
de este Ayuntamiento y la verdad es que no estamos nada contentos. Hay una serie
de gastos que para nosotros son de difícil justificación, gastos excesivos y
redundantes, pero también hay gastos que son todo lo contrario, demasiado escasos.
Por ejemplo el gasto en ayudas al pago del IBI. Se han ingresado más de 60 millones
de euros en concepto de IBI, pero sólo se han otorgado 59.000 euros en concepto de
ayudas al pago del IBI para personas con escasa capacidad económica. Es decir,
que este Ayuntamiento que tanto presume de talante social, resulta que es incapaz
de ayudar a muchas personas con problemas para pagar el IBI.
También nos ha disgustado el tema de las multas, que no las paga casi nadie. En
2013, el 58% de las multas de circulación estaban sin cobrar, el 95% de actividades
regladas, el 94% de sanidad, de civismo y de consumo, todas estas multas estaban
sin pagar en todo el año 2013. Creemos que se ha de mejorar la gestión y el cobro de
las multas, porque es un desastre.
En el apartado de estudios nos hemos encontrado con numerosos estudios con un
importe cercano a los 6.000 euros, pero que no llega nunca a esta cantidad, ya que
sospechamos que si este estudio, si el estudio fuera superior a los 6.000 euros, no se
podría adjudicar directamente. Por ejemplo, tenemos un estudio sobre el informe de
Smart City l’Hospitalet, que costó 5.989 euros, o un estudio adjudicado a dedo sobre
el “Camí Desplegament Ciutat Intel·ligent” que costó 5.898,50, es decir, unos eurillos
menos, para posibilitar su adjudicación directa.
O el estudio de J.R., sobre Hospitalet y la cultura, en la que el Sr. R., en 20 folios, nos
dice cómo tiene que ser la cultura en Hospitalet, bueno, 20 folios no, porque 4 de
esos 20 folios se los tira divagando a cerca de lo que para él tiene que ser la cultura y
los otros 16 viene a decir que el sólo ha estado en Hospitalet en un par de ocasiones
y que cuando la Alcaldesa le hizo este encargo, pues se quedó un poco a cuadros,
un poco desconcertado.
El estudio que se lleva la palma por lo inútil, es el que se le pagó a G.C. por un
análisis de diversas ciudades del mundo y áreas metropolitanas, en 40 páginas se
habla de Londres, se habla de París, se habla de Nueva York, se habla de Hong
Kong, pero no se habla ni de Barcelona, ni de Hospitalet. Y digo yo que este estudio
será muy útil a estas ciudades, pero a Hospitalet, pues poca utilidad le podemos
encontrar. Por este estudio se le pagó a este señor 4.230 euros, y no solo eso, se le
hizo venir a dar la correspondiente conferencia, se le pagó 241 euros por el hotel, se
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le llevó a comer arroz con bogavante y Albariño por 89 euros, se le grabó su
conferencia, 400 euros, y como fue en inglés, pues se hizo la traducción simultánea,
con un coste de 1.355 euros, es decir, todo esto nos salió por 6.350 euros, sin contar
el viaje.
Pero para informes raros, los que este Ayuntamiento recibe por estar subscrito a la
entidad Observatorio de Ideas, se paga 3.120 euros por recibir artículos del tipo de
“los motores del milagro africano”, “el nuevo modelo energético en América Latina”,
“algoritmos, la nueva frontera”, etc.
En el tema de viajes, hemos observado una gran cantidad de viajes que no tienen
demasiada justificación. Por ejemplo, un viaje con estancia de 7 días en San
Francisco, que nos costó la friolera de 2.908 euros por persona. O los viajes
realizados a Managua, La Paz o al Salvador, nos hemos gastado mucho dinero en
unos viajes que dudo mucho que sirvan de algo.
Otro tema que no nos gusta es el gasto en parquin para regidores y altos cargos, que
fue de 28.000 euros, 28.000 euros para pagar el parquin a unas personas que cobran
unos sueldos altísimos. Un teniente de Alcalde cobra 70.000 euros, un alto cargo
81.000 euros y hay asesores que cobran 68.000 euros y encima les pagamos el
parquin, no nos parece adecuado.
Otro gasto que me ha sorprendido es la cantidad de dinero que se paga en taxis a los
regidores del equipo de gobierno, a uno de ellos se le ha abonado más de 1.500
euros en concepto de taxis, sería conveniente que alguien le explicara a este regidor
las bondades del transporte público, lo bien que se va en metro o en autobús.
Con respecto al tema de subvenciones, pues decirles que no estamos de acuerdo
con muchas de ellas, hay entidades en las que el 90% de su presupuesto es para
pagar nóminas, hay una entidad en la que el fundador de esa entidad cobra cada
mes, sueldo y seguridad social, 3.379 euros, y su mujer cobra lo mismo, y hasta hace
poco tenían en nómina a la hija. Esta entidad no puede decirse que sea sin ánimo de
lucro, ya que las subvenciones que reciben son su principal medio de vida.
Hay otra entidad que además, según el auditor, no ha justificado debidamente el
dinero recibido y sin embargo el presidente cobra más de 2.000 euros al mes. No
puede ser que las subvenciones municipales acaben sirviendo para pagar sueldo y
que el dinero de los ciudadanos sirva para mantener un elevado nivel de vida a
dirigentes de determinadas entidades. Y es que incluso alguna entidad adjunta como
gastos facturas de restaurantes, eso no lo vemos nada bien.
Tampoco estamos de acuerdo con las generosas subvenciones que se dan a UGT, a
las juventudes de UGT y a la fundación Josep Comaposada de UGT, en total se le
dan 38.900 euros.
No nos gusta que se emplee dinero público, en concreto 10.000 euros para mejora de
las escuelas en Tánger, cuando aquí en nuestra ciudad hay colegios que tienen
muchas deficiencias.
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Y no nos gusta que se subvencionen cursos de lengua árabe, el gasto en alquileres
670.000 euros por el alquiler de 11 inmuebles, cuando tenemos aquí cinco edificios
vacíos.
El gasto en fotos, el gasto en fotos ha sido importante, 40.000 euros, pero
independientemente del dinero gastado lo que nos ha sorprendido es la cantidad de
fotógrafos que han sido contratados, a pesar de tener un contrato de servicio de
cobertura fotográfica adjudicado a una empresa, se ha recurrido a 7 fotógrafos más.
El resultado es que a veces en un determinado acto, había varios fotógrafos
cubriendo el mismo acto. Por ejemplo, en la Cabalgata de Reyes había 3 fotógrafos
cubriendo el acto.
Publicidad, el gasto en publicidad fue de 343.000 euros, a título de ejemplo, sólo en
publicidad en El Far, sólo por meter anuncios en El Far, pagamos 11.800 euros.
El gasto en catering, 28.000 euros. Seguimiento de noticias, no hay una empresa que
se encargue de esto, sino cuatro, Stand by News, Efe, Europa Press y Acceso Group,
creemos que con una o dos empresas, pues sería suficiente.
Con respecto al gasto en atenciones protocolarias y representativas, pues fue de
34.826 euros, en la inmensa mayoría de las facturas no se especifica nada del motivo
por el que se hace la comida o la cena, no se menciona a los asistentes, y se
incumple lo dispuesto en las instrucciones internas que rigen los gastos de
representación desde el año 2010. Nos hemos encontrado con lo de siempre, vinitos
de 24 euros, platitos de jamón ibérico a 22 euros, tartas de atún a 21 euros, pulpo,
gambas de Palamós, entrecots, bacalaos, algún licor para acabar las comiditas, en
fin, todo lo contrario a la contención y máxima austeridad que deben presidir estas
comidas según lo que ponen las instrucciones mencionadas, que son de fecha 2010.
Hay una serie de gastos varios que también nos han chocado, por ejemplo, la
adquisición de cuatro camisetas para el Congreso de móviles, que costaron 353
euros, es decir, a 88 euros la camiseta. Los 4.933 euros de las clases de equitación a
la guardia urbana, todos los años la guardia urbana tiene que dar clases de
equitación, no sé, quizás es como ir en bici, ir a caballo es como ir en bici, una vez
que aprendes no necesitas volver a recibir las clases ¿no? O los 2.510 euros que se
paga a una empresa por la licencia anual del servicio compartir coche, cuando este
servicio sólo lo han usado 38 personas.
Tampoco estamos de acuerdo con los fastos de la Diada, 22.000 euros para celebrar
la Diada del año 2013, 1.600 euros en Trabucaires, 1.331 euros a la locución de la
persona que condujo el Acto, 977 euros en unas balas de paja que al final se
acabaron quemando, en fin. Tampoco estamos de acuerdo con los 6.600 euros en
esterilizar 40 gatos o 4.484 en realizar un mural en una valla metálica, para el parque
de la Remunta. En fin, son una serie de gastos que no nos parecen adecuados y,
como ya no tengo más tiempo, no continuo, en fin, votamos en contra.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Una qüestió d’ordre Alcaldessa. Em comenten que fora a la plaça hi ha molta gent
que no ha pogut entrar al Ple, que em diuen per una qüestió de seguretat, però jo en
moltes ocasions, en molts plens, he vist moltíssima més gent que aquí dintre,
podríem fer un esforç, perquè en d’altres ocasions ha hagut moltíssima més gent, hi
ha seients buits...

SRA. ALCALDESSA
Bé, jo no tinc cap inconvenient, l’únic problema és un tema de seguretat, si els
responsables de seguretat autoritzen, jo no tinc cap inconvenient, però en tot cas
deixem que siguin ells el que decideixin si...

SR. MONRÓS
És que altres vegades els passadissos han estat plens de gent...

SRA. ALCALDESSA
Si estem segurs o no, molt bé.

SR. MONRÓS
Vull dir, he vist molts plens, que us ho puc recordar, en d’altres situacions, que
aquests passadissos estaven complertament plens i...

SRA. ALCALDESSA
Jo, Sr. Monrós, d’acord, ja ho ha dit, jo no tinc cap inconvenient que la Sala de Plens
estigui plena i que estigui en les millors condicions perquè tots estiguem segurs, per
tant, els responsables de seguretat decidiran quin és l’aforament d’aquesta Sala i les
persones que poden entrar o no.
Havíem acabat amb la primera intervenció... Sr. Fran Belver.
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SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, al fer l’anàlisi dels pressupostos i de tot l’àmbit
econòmic, que ha fet la presentació la Sra. Perea, la Tinent d’Alcalde d’Hisenda i
Recursos Generals, jo diria que avui es fa una presentació, i així ho han dit
pràcticament tots els portaveus, que segurament és el dictamen més important que
es porta a debat d’aquest Ple municipal, que són els pressupostos municipals. I si
hauríem de utilitzar una qualificació, jo diria que aquests pressupostos són els
pressupostos de la soledat, estem sols, estem absolutament sols.
És fantàstic sentir parlar als portaveus de grups que tenen responsabilitat de govern
en d’altres administracions, que incompleixen sistemàticament les seves obligacions
amb aquest i d’altres ajuntaments, reclamant-nos austeritat, reclamant-nos que
baixem impostos, reclamant-nos que incrementem la despesa, quan ells
sistemàticament incompleixen, no amb aquest Ajuntament, amb els ciutadans i
ciutadanes de l'Hospitalet, les seves obligacions. És molt fàcil dir baixin vostès els
impostos i tenir un deute amb aquest Ajuntament de 17 milions i mig, això és molt
fàcil. És molt fàcil dir que aquest Ajuntament no gasta prou en ocupació, quan no té
cap competència, però qui té la competència ha rebaixat el 53% les seves
aportacions, és molt fàcil dir això, és molt fàcil. Per tant, el que els hi demanaria a
l’hora de fer l’anàlisi, el primer que s’ha de fer és un esforç de contrició, és mirar cap
endins, i veure que posem nosaltres, que li podem demanar als altres.
Mirin, aquest Ajuntament, però no l’Ajuntament, insisteixo, perquè en aquest
Ajuntament el govern municipal l’únic que fa és d’administrador dels diners dels
ciutadans i ciutadanes, els diners no són de l’Ajuntament, aquí el que intentem fer és
redistribuir els diners que amb tots els seus esforços els ciutadans i ciutadanes de
l'Hospitalet aporten a les arques municipals, per intentar una qüestió molt clara, que
hi hagi cohesió, intentar millorar la qualitat de vida, generar ocupació i que les
oportunitats pels ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet, pel seu creixement personal,
individual i col·lectiu, cada vegada sigui millor.
Com ha explicat el portaveu del grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida
i Alternativa, el company de govern Alfons Salmerón, si fem un anàlisi de l’evolució
dels pressupostos al llarg del mandat, veurem com en una situació de dificultat
aquest Ajuntament ha fet, aquest govern ha fet el que sempre, i m’han sentit dir-ho
moltes vegades, han de fer els governs, que és prioritzar. És molt fàcil agafar el
pressupost de l’any anterior i fer-lo créixer o decréixer un 1%, un 1 i mig, un 2, un 1,8,
això és el més senzill del món, aquest govern es dedica a prioritzar, any rere any, el
que entén que són les prioritats, el que entén que hi ha més necessitat. Escoltin, les
ajudes a famílies, aquest govern municipal, de l’any 2008 al pressupost de l’any 2015,
les ha multiplicat per tres, per què, perquè ara fa falta, perquè ara és absolutament
necessari, i si això significa que s’ha de reduir la despesa en d’altres apartats, doncs
ho fem.
Vostès ens deien, mirin, en l’únic que han baixat, i ho deien com un demèrit, és en el
consum d’energia elèctrica i de l’enllumenat públic, doncs mirin, això ha estat un
treball al llarg dels anys per millorar l’eficiència energètica, i ho hem aconseguit
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malgrat que la tarifa que ens imposa FECSA després de la liberalització que van fer
vostès i del control que van fer i del traspàs tarifari que van fer a ENDESA, a FECSAENDESA, això ha significat que la tarifa ha pujat el 32%, en tant que la nostra
despesa ha baixat més del 15%. Això és una gestió eficient, però això és una gestió
eficient malgrat les altres administracions que es dediquen a ofegar als ajuntaments.
Mirin, en aquest mandat municipal, al llarg d’aquest mandat municipal, una Llei que
s’ha fet és la Llei de sostenibilitat de l’administració local, perquè era imprescindible
que les administracions locals tendissin al dèficit zero, que reduïssin el seu deute, i
resulta que entre uns i uns altres decideixen que qui ha de millorar la seva
sostenibilitat és l’administració local, els ajuntaments, les diputacions, els consells
comarcals. Del conjunt del deute, el conjunt de les administracions locals d’Espanya
té el 4%, el 4, l’Estat té el 80 i les comunitats autònomes prop del 20, i resulta que qui
hem de fer la sostenibilitat són en els ajuntaments, home, haver començat pel que té
més, no? ja que fa la Llei comencin per vostès, per què comencen pels ajuntaments?
Escolti, nosaltres fa anys que anem a dèficit zero, però imposat, per a nosaltres no és
un objectiu el dèficit zero, per a nosaltres és un objectiu poder prestar serveis, poder
prestar serveis de qualitat, continuar invertint, continuar generant economia, perquè si
hi ha un increment del IAE, en la recaptació del IAE de l’any que ve, en aquesta
ciutat, no és perquè es pugi la tarifa, és perquè es puja l’oportunitat que s’instal·lin
empreses, perquè s’ha generat urbanisme de qualitat, perquè s’han generat
oportunitats i condicions perquè vinguin les inversions a la nostra ciutat i no vagin a
d’altres llocs.
Per tant, aquests pressupostos són uns pressupostos de la soledat, on esperàvem
que ens acompanyessin, on esperàvem que ens ajudessin, i a l’únic que s’han
dedicat a fer és intentar malbaratar recursos per unes altres qüestions que no acaben
venint als ciutadans i ciutadanes de ciutats com l'Hospitalet, que molta falta ens fan.
Mirin, criticar la despesa i dir que hauríem de gastar més aquí o més aquí, és que un
dia, i això alguna vegada jo els hi he dit, cada vegada que diuen hauríem de gastar
més en això i hauríem de gastar més en allò i hauríem d’incrementar això, escolti,
perquè no fan la memòria econòmica al costat, diuen quan puja de més i diuen o d’on
restaran o quin impost incrementaran, perquè això no ho fan mai, perquè tota
l’oposició el que vol és que incrementem la despesa i rebaixem l’ingrés, això sí, el
dèficit zero.
Doncs miri, això és impossible, queda molt bé de cara a la galeria, els hi diem als
ciutadans, us baixarem a tots els impostos, a tots, però l’escombriaire que teniu una
vegada al dia pel vostre carrer, passarà dues vegades, ja ho he dit, i ara què, però
clar, el problema és que jo no ho puc dir, perquè després tinc la responsabilitat de ferho, fer-ho quan no tens la responsabilitat de després complir-ho, això és molt senzill,
prefereixo que continuïn fent aquests discursos, nosaltres tenir la responsabilitat de
fer-ho i vostès de fer la demagògia que fan cada vegada que portem el pressupost i
que portem el compte general a debat d’aquest Ple.
Mirin, quan fan el debat del compte general, jo crec que el que li sap greu és que els
comptes quadrin, que any rere any aquest Ajuntament continuï sanejat, que el nostre
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nivell d’endeutament continuï baixant, que continuem obrint equipaments públics, que
millorem la qualitat dels nostres serveis, i es dediquen a fer demagògia, tonteria, i a
fer de l’anècdota la notícia, si aquest és el nivell polític que l’anàlisi del compte
general d’un Ajuntament com el de l'Hospitalet, amb més de 200 milions d’euros,
aquest és el nivell de debat polític que vostès volen portar pel compte general, escolti,
nosaltres estem encantats de mantenir aquestes posicions.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, intentaré ser molt esquemàtica i molt breu i ho deia el Sr. Fran Belver, realment
les administracions locals som les úniques que estem donant la cara, i així ho ha dit
tant el ministre Montoro, com el Sr. Mas-Colell. Jo escoltant les seves intervencions,
francament em quedo..., no em vull quedar amb l’anècdota, i els hi diré, que em parlin
de 3.000 euros de dietes sobre un pressupost de 210 milions d’euros, crec que no és
de rebut, directament crec que no és de rebut. Poden intentar que aquest compte
general per vostès sigui lletja, bé, suposo que és que no saben que dir, però aquest
Ajuntament està donant la cara destinant el 68% directament a polítiques de la gent,
que els hi arriben a la gent i, a més a més, estan reduint l’estructura.
I mirin, jo no volia ser massa, de fet si hagués estat la Sra. Clar, segurament aquest
comentari no l’hagués fet, aquest Ajuntament porta fent deures Sra. Borràs, des de
l’any 1996, centralitzem les despeses, les despeses que són, per exemple, de llum,
aigua, gas, etc, telefòniques, les compres estan centralitzades des de l’any 1996, no
estava jo de ponent, estava la Sra. Marín. I això ho diem any rere any, vull dir, és que
no és que m’ho intenti ara. Estem intentant reduir, perquè la Llei d’Hisendes Locals és
excessivament estricta, reduir despeses any rere any.
I jo puc entendre que podem anar a la crítica fàcil, però realment ens han de
reconèixer que l’esforç que ha fet aquest Ajuntament donant la cara en moments
molts complicats, prenent mesures que difícilment altres governs haguessin pres,
sense posar el cap a sota de l’ala, i aquí em refereixo a decisions que hem pres que,
francament, bé, de gust no bé del govern municipal prendre segons quines decisions,
però s’han de fer, s’han de fer per honestedat i per lleialtat amb la ciutadania, no com
d’altres administracions, i aquí entraré, doncs una miqueta a la sensació que he vist
de les seves intervencions, entre herències i que uns altres no es fan al càrrec, la
qüestió és que, i ho deia el Sr. Fran Belver, estem sols. Però no estem sols només
els ajuntaments, ni els regidors, ni l’Alcaldessa, estem sols els ciutadans, que mica en
mica hem de fer un esforç cada vegada més gran, més esforç, no imputable a
l’Ajuntament, no, sinó a la deixadesa d’altres administracions amb els seus impostos i
aquesta és la realitat.
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Jo crec que no són justos, crec que no són justos amb l’administració, no amb el
govern municipal, mirin, els treballadors municipals han reduït el capítol I de personal,
en més d’1.700.000 euros, s’ha negociat un conveni col·lectiu on se’ls exigeix un plus
i se’ls hi ofereix, se’ls exigeix un plus, perquè evidentment hi ha una tensió, no podem
contractar, i vostès ho saben, des de l’any 2011 no podem contractar nous
treballadors, doncs els estem dotant, els estem donant mecanismes i formació perquè
puguin desenvolupar millor la seva activitat com a professionals que són, com
empleats públics, els estem fent que ells mateixos tinguin la capacitat de poder
prestar un millor servei i que, evidentment, estan fent un esforç i s’estan
responsabilitzant. Mirin, els hi posaré l’exemple de Benestar Social, la pressió que
suporten determinats col·lectius com Benestar Social o com la policia local, jo crec
que no estem com per tenir, ni per part de la Generalitat, ni per part de l’Estat, quan
fa aquestes retallades o quan malmet les possibilitats de maniobra que tenen els
ajuntaments.
I ho deia abans, y se lo decía Sr. del Río, me ha hecho usted una intervención de una
ciudad, parecía más un mitin político de programa electoral, que lo entiendo, bueno
no del todo, pero en fin, que no realmente responder a las iniciativas o las propuestas
que hace este gobierno para dar la cara delante de la ciudanía. Usted no puede
olvidarse, y aquí la Sra. Borràs ens deia, és que no diuen res de l’Estat, miri, és que
això no és una baralla entre l’administració de l’Estat i la Generalitat i la local, no, no,
això és donar la cara, lo que no pueden hacer es quitarnos el margen de maniobra
con un presunto cumplimiento de una Ley de estabilidad presupuestaria, cuando
ustedes no lo cumplen.
Mire, usted decía, llegará más dinero, mire, lo quiero ver este dinero, porque sí que
es verdad que hay un presupuesto que dice que habrá un incremento de un uno y
pico, pero ya veremos cuántas políticas van a dejar caer, por ejemplo, la de
desempleo, ya han dicho que van a bajar el gasto en desempleo en 4.000 millones
de euros, sabe qué quiere decir eso, que nos lo vamos a tener que comer nosotros,
las ciudades, y dar la cara cuando las familias se queden sin prestación de
desempleo, esa es la verdad. Entonces, a mí que vengan a criticar, que he hagan
unas alegaciones, yo entiendo la crítica, pero hombre, seamos constructivos.
Transparencia, ustedes están en la mesa de contratación, no me entren con las
facturas, ni con los contratos menores, miren, contratos menores hay 156, me
parece, si no recuerdo mal, en todo el año 2013, están en las mesas de contratación
y no será porque no les contestamos preguntas. Ustedes aquí me causan
indefensión, porque me sacan una factura que no está explicada, mire, si las facturas
no reuniesen los requisitos, el Sr. Interventor no las pasaría, no lo quiero meter,
porque no creo que toque. El informe del Sr. Interventor lo dice claro, todas las
facturas pasan, no sólo la justificación por parte de los servicios centrales, sino por
auditorías, y esto está más que claro, ustedes si quieren, y les digo si quieren, porque
a muchas mesas de contratación no vienen, si quieren vengan y pregunten, igual que
preguntan y se les contesta, pero no vengan a este Pleno a explicar cosas que
realmente no son, explican una realidad que no es.
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Y me parece injusto, porque aquí el esfuerzo del 68% quiere decir que en
dependencia estamos destinando más de 6,9 millones de euros, dependencia, que el
Estado ha dejado caer. O hablemos de teleasistencia, y se lo he nombrado, o
hablemos de todas aquellas políticas que aquí tenemos que dar la cara, porque es
que si no qué hacen los ciudadanos, es que si no, no podríamos ir por la calle, no por
nada, por solidaridad.
Y han sacado la cooperación, mire Sr. Díez Crespo, y acabaré, si no apoyamos a la
gente que lo necesita, sea de aquí o sea de dónde sea, estamos perdidos como
humanidad, y ese es un principio general ¿me entiende? Entonces usted me podrá
hablar de cooperación, pero yo creo que no menosprecie las acciones políticas de
cohesión, que sirven para este municipio y para todas las ciudades. Y le diré más
además, todas las políticas destinadas a cooperación son entidades que las acaban
revirtiendo directamente en la ciudad, y usted lo sabe, o sea, que no empequeñece
un presupuesto, ni una cuenta general, que yo creo que ha demostrado a lo largo de
estos años, pues bueno, que está dando la cara, no como otras administraciones.
Nada más.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, obriríem una segona ronda, Sr. Ordóñez, vol intervenir?

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Muy brevemente, bien, es que aquí parece, por las
intervenciones que oigo del grupo de gobierno, que nos dicen a la oposición lo que
podemos y no podemos decir, porque claro, yo aquí he oído, hacen demagogia, dicen
tonterías, bueno, también tengan un poco de respeto, porque no he oído a nadie de
la oposición decirles a ustedes eso.
Dicen, hombre, es que ustedes quieren que el dinero no cuadre, no hombre, que el
dinero no cuadre no, porque entonces no estaríamos hablando de esto, si no cuadra
es un delito.
Yo lo que pido es un poco realmente de que, oiga, si la línea política o la línea no la
compartimos, pues por mucho que me digan que se han gastado un porcentaje en
ayudas sociales, nadie aquí se lo ha criticado.
Y la crítica fácil no, porque estamos cogiendo cosas que estamos viendo en la cuenta
general, entonces si no estamos de acuerdo, dónde lo decimos más que aquí, si yo
creo que hay unos locales vacíos y estamos alquilando trasteros y yo no estoy de
acuerdo, dónde quieren entonces que digamos las cosas.
Dicen, no, es que hacen demagogia, cogen el detalle, pues cogemos todo lo que
queremos para decir en lo que no estamos de acuerdo, es que a veces parece que
nos tenemos que basar sólo en las grandes cifras, pues no, y además yo he visto los
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tonos realmente, al menos nosotros lo hemos intentado hacer, en un tono bastante
tranquilo, poniendo de manifiesto lo que no compartimos, ya sea a nivel de gastos, ya
sea a nivel del programa, como no compartimos tampoco, bueno, cosas que puedan
decir otros grupos, pero el sitio para decirlo precisamente es aquí.
Es que, claro, luego de grandes cosas que les hemos dicho, de la mayoría de cosas
que les hemos dicho, pues bueno, pues en vez de contestar y decirnos, bueno, pues
es por esto, se puede mejorar o no se puede mejorar, ustedes se han dedicado
simplemente a descalificar nuestra opinión, ni siquiera han entrado a rebatir si son
necesarias o no ciertas cosas, lo único al final de cooperación, que obviamente
nosotros no compartimos, pero sí que les pedimos que no mientan sobre lo que
hacemos nosotros, porque es que, aquí de todos los gastos que han dicho, todos los
hemos visto, por tanto, nadie ha mentido, otra cosa es que no les guste que se lo
digamos aquí y no les guste que lo digamos en otro lado, pero no nos digan que es o
una tontería o que es demagogia, es una realidad.
Y hombre, sólo faltaba que nos tuviesen que decir o que censurar lo que podemos
decir y que no, y más en este punto que precisamente es de este punto del que
hablamos y son estas facturas las que hemos visto, y si no nos gusta una factura, si a
mí no me gusta una factura, si a mí no me gusta un estudio de 8.000 euros y creo
que es excesivo, pues aquí es el momento, qué hago, se lo escribo por carta,
hombre, es que han de tener también un poco de consideración, porque creo que
hemos actuado de forma bastante constructiva todos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón, vol intervenir? No? Per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Sí, molt breument Sra. Alcaldessa, molt breument perquè no és aquest el meu tema
fort, ja els he dit abans. Deia la Sra. Perea que a ningú li agrada trobar-se en una
situació de dificultat en els pressupostos i, per tant, explicava la situació de dificultat
de cara als treballadors de la casa. Aquest és un tema que, evidentment, que ens ha
d’explicar, que ens ha d’explicar respecte d’aquest tema, que quan vostè diu
congelació de pressupostos o dèficit zero, però la situació aquesta és corregida i
augmentada en el govern de la Generalitat i aquest és un tema que vostès coneixen.
I no pretenc, en aquest sentit, doncs, escolti, vostès més o vostès menys, jo l’únic
que reclamava és que es faci una lectura de quina és la realitat i d’on van a parar els
diners dels catalans. I aquesta és una realitat que lamentablement els diners dels
catalans, majoritàriament, doncs d’una forma important se’n van al govern central i
moltes d’elles després no tornen.
I després, és clar, Sr. Juan Carlos del Río, que vostè ens digui segons què, doncs ja
ratlla el cinisme, que ens ho manifesti vostè quan és el govern que d’una forma
premeditada està ofegant les finances de la Generalitat, aquest és un tema que és
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com aquell acudit, que m’explicaven quan era petita, d’un dictador que deia,
escoltem, anava un súbdit i li deia, escolta la gent no pot comprar pa, i deia, doncs
escolta, miri, que comprin coca. Home, vostès, davant de les necessitats i de les
grans necessitats que hi ha, no poden mirar cap a una altra banda i dir, doncs que
comprin coca, perquè els que manlleven, els que dificulten que arribin els diners que
fan falta, per poder comprar pa, per poder comprar coca, per poder fer les coses que
calen en el diferents governs, és precisament el govern de l’Estat qui posa unes
mesures absolutament il·lògiques i draconianes, perquè quan Europa ha estat
generosa amb el dèficit que hi ha per repartir, no ho ha fet precisament amb les altres
administracions. I, per tant, en aquest sentit, això lògicament, sobretot al grup del
Partit Popular, no li podem acceptar.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, queda claro que no es el tema de la Sra. Borràs, eso es evidente, puesto que hoy
todos los medios de comunicación han dicho que si no fuera por el apoyo del Estado,
hoy Cataluña, hoy el gobierno catalán, su deuda sería considerada bono basura.
Evidentemente, usted no sabe de economía.
Respecto…

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A veure, si us plau, si us plau, jo demanaria al públic, que pot estar perfectament
escoltant, i demanaria a tots els grups polítics, si us plau, que també mesurin una
mica les seves paraules. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
No, no, perdone Sra. Alcaldesa, yo tengo la libertad de expresarme, no he ofendido a
nadie, y lo único que he dicho es que la Sra. Borràs no es especialista en economía,
punto pelota, eso no es insultar a nadie.

SRA. ALCALDESSA
Continúe Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Dicho esto, cuando yo digo que aumenta la participación de los tributos del Estado,
hombre, yo entiendo, Sra. Perea, que usted no me engaña en los documentos que
me aporta, yo me creo los documentos que usted aporta, los documentos que usted
aporta es que se incrementarán, tiene la previsión, 700.000 euros más de aportación
respecto al año que viene. Se lo digo, porque esto es lo que pasado usted por todos
los consejos de distrito. Entonces, claro, a no ser que nos quiera hacer trampa y
decir, oiga, vamos a aumentar más de lo que nos dé el Estado, para luego, como va
a dar menos, ya tengo la crítica al gobierno central. Yo como no creo que usted
plantee esa política, yo confío en que usted es una persona que sí que sabe de
economía y los números que aquí pone son lo más ajustado posible.
A mí me gustaría poder hacer realmente, presentar una memoria, sí, claro que sí,
pero como muy bien ha dicho Convergència i Unió, que en esto parece que es en lo
único que coincidimos, es que con tres días antes de un presupuesto, de una
aprobación inicial de un presupuesto, oiga, ni usted sería capaz de hacer una
memoria económica de un presupuesto de 227 millones de euros, a mí me gustaría
saber cuánto tiempo llevan ustedes trabajando ese presupuesto, cuánto personal,
qué departamento se ha dedicado a hacer ese presupuesto y, oiga, usted y yo,
humildes concejales, seguramente en tres días no seríamos capaces de elaborar esa
memoria.
También quiero decirle, Sra. Perea, que usted sigue hablando de teleasistencia, yo
ya se lo dije en un consejo de distrito, me parece que era en Can Serra, en el tema
de teleasistencia no insista, es que hace 13 años, en el año 2001, el 13 de junio, un
Real Decreto, por el cual la teleasistencia no es competencia del Estado y, por tanto,
no tiene que pagarlo el Estado, es una competencia municipal, repito, hace 13 años.
Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, muy bremente. Sr. del Río, vamos a ver, que a mí el presupuesto del Estado me
diga que me va a incrementar un 2%, que nos va a incrementar un 2%, lo dice la
previsión del Estado, pero si luego me acaba generando déficit en políticas que antes
me pagaba, como las teleasistencias, que por muy competencia que fueran mías o
que fueran del Ayuntamiento de Hospitalet, lo cierto es que yo contaba con unas
transferencias del Estado, pues me está generando déficit.
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O si por ejemplo como pasó en el año 2012, que se aprobaron los presupuestos del
Estado en el mes de junio, porque había elecciones andaluzas y gallegas,
acuérdense, y nos generó, entre unos y otros, 6 millones de euros de déficit, eso
carga sobre los ayuntamientos, en el caso de Hospitalet fueron 6 millones de déficit
que arrastramos desde el año 2012. Pero además le diré, si además de eso, usted la
liquidación que me prevé liquidar es menor de lo que me ha dicho que me iba a dar,
me vuelve a generar un déficit. Y esto es lo que ocurrió en el año 2014, o sea este,
donde usted hizo una propuesta de presupuesto y al final acabó siendo menos.
Lo digo esto, yo no soy economista, soy abogada, con lo cual, bueno, y el
conocimiento por suerte tengo los técnicos que tengo, pero lo digo, porque es que el
déficit me lo va a poder crear en cualquier momento o con presupuestos que prevén
unos ingresos como el IVA, que este presupuesto del Estado prevé unos
presupuestos de ingreso del IVA, cuando estamos viendo que Europa, las situaciones
de estancamientos y que probablemente las exportaciones que era lo que nos tiraba
a nosotros, a España, pues no va a haber tal importe de exportaciones, con lo cual
probablemente eso va a acabar..., es decir, que la previsión que usted ha hecho me
parece muy bien, que el Estado ha hecho una previsión, pero yo tengo que ser cauta,
hemos de ser cautos aquí.
Y, en cualquier caso, y ya acabo, miren, están cambiando la estructura institucional
del Estado, a nivel de Estado, ayuntamientos, comunidades autónomas, se lo he
dicho, Pleno tras Pleno, nos lo están cambiando, porque nos giran menos
transferencias y porque nos cambian la normativa. La Ley de estabilidad
presupuestaria que dice el Sr. Fran Belver, lo que ha generado para este año 2015 es
un déficit de 800.000 euros, por qué, porque el gobierno es el que tiene la facultad de
cambiar el límite de gasto. Y lo digo muy brevemente, la previsión de marzo de este
año era que el límite de gasto estaba en un 1,7%, el 27 de junio, y esto lo he
explicado en los consejos de distrito, el 27 de junio el Consejo de Ministros decide
que el límite de gasto está en un 1,3%, pues nos ha generado un déficit de 800.000
euros, eso quiere decir que cada vez tenemos menos margen de maniobra para
generar políticas directamente a la ciudadanía.
Y yo, usted señor, y ya acabo, Sr. Ordóñez, sí que es verdad que el tonito, el tono era
prudente, pero ha dicho cosas que no son, las mesas de contratación están para que
ustedes vayan, para que comprueben, han hecho preguntas, y si hubieran querido
saber alguna cosa más, estaba a su disposición.

SRA. ALCALDESSA
Bé, hem finalitzat ja un debat que, com es deia, és molt important per a la ciutadania,
possiblement és el Ple més important de l’any, on aprovem el pressupost, on d’alguna
forma expressem numèricament el que són voluntats i prioritats del govern municipal
i, com es deia, enguany és l’últim Ple o l’últim pressupost d’aquest mandat i que
respon, el seu pressupost, al que recollia el Pla d’Actuació Municipal. Jo crec que fent
una mica de síntesi del que s’ha dit, estem emmarcats en un moment molt difícil, amb
una crisi econòmica que s’està traslladant, evidentment, a les famílies, a les
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empreses, a les persones que hi viuen i que treballen a la nostra ciutat, a moltes
persones que tenen dificultats de trobar feina, i és evident que si tots junts
estiguéssim treballant plegats, totes les administracions, posant cadascuna el seu
granet de sorra, les coses anirien millor.
Però com s’ha dit aquí, desgraciadament cada vegada ens trobem més sols, i això és
una realitat. L’Estat, evidentment, està aportant recursos, com no podia ser d’una
altra manera, però recursos insuficients, perquè ha deixat d’aportar diners que en
d’altres ocasions i en altres moments aportava. I, a veure, també perquè no dir-ho, la
Generalitat de Catalunya, Sra. Borràs, i en aquest sentit avui precisament parlava,
tenia l’ocasió de parlar amb el Conseller Puig, precisament del que hem fet
l’Ajuntament de l'Hospitalet conjuntament amb 35 ajuntaments més, que és presentar
un recurs davant de la justícia, perquè se’ns reconeguin uns diners que deuen als
ajuntaments pel tema de les escoles bressol. Ho dic molt clar, com Alcaldessa
d’aquesta ciutat, evidentment, defensaré els interessos de l'Hospitalet, perquè estic
defensant els interessos dels ciutadans i ciutadanes, i no deixaré de cobrar, com
Ajuntament, cap euro, de cap administració, ni de la Generalitat, ni de l’Estat, perquè
estaríem perjudicant als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat.
I, en aquest sentit, jo demanaria, tant al grup de Convergència i Unió, com al grup del
Partit Popular, que tenen representants governant a Madrid i aquí al Parlament de
Catalunya, que si us plau facin també gestions amb els seus companys i facin
entendre que des dels governs municipals, estem suportant sols un moment molt
complicat, molt difícil, on moltes famílies necessiten d’una atenció, que sense aquesta
atenció i sense aquest ajut seria molt, molt difícil, doncs mantenir la cohesió social en
aquesta ciutat i, per tant, demanaria, si us plau, ho fet en alguna altra ocasió, que tant
per part de Convergència i Unió, facin arribar, si us plau, al govern de la Generalitat,
als seus companys, i des del Partit Popular als seus companys a Madrid, que
necessitem que aquests marcs legislatius i aquestes decisions que es prenen en el
Parlament de Catalunya, de no recolzar o continuar amb els convenis i amb els
compromisos amb els municipis, l’únic que estan fent és perjudicar, no als alcaldes,
no als governs, estan perjudicant directament als ciutadans.
I, en aquest sentit, crec que hem de dir-ho molt clar, les lleis que s’han fet, s’ha
mencionat la Llei d’estabilitat pressupostària, la reforma de l’administració local, el
que pretén no és ajudar en un moment de dificultats i donar més instruments als
ajuntaments, perquè puguem fer i abordar aquestes necessitats creixents dels
ciutadans, com a conseqüència de la crisi. Tampoc s’estan fent les polítiques, perquè
podien decidir que no les podem fer nosaltres com ajuntaments, però que algú se
n’ocupa, però és que, en aquest cas, ni el Partit Popular a Madrid està generant
aquesta reactivació econòmica, no està fent allò que li toca, que és generar
oportunitats d’ocupació estable, de qualitat, per als joves, per a la gent que està en
risc d’exclusió, perquè té ja una determinada edat i no té una oportunitat.
Per tant, Sr. del Río, a mi em sembla molt bé que vostè estigui molt satisfet del que el
seu govern està fent a Madrid, però aquesta és una percepció que possiblement
només tenen vostès, nosaltres, els ciutadans de ciutats com aquesta, tenim la
percepció que no s’està recolzant adequadament i no s’està ajudant adequadament
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als ciutadans i ciutadanes. Per tant, espero i desitjo que això canviï, que canviï
ràpidament i que en algun moment puguem tenir governs sensibles, no vers els
ajuntaments, no vers els alcaldes o els regidors i regidores, sinó sensibles als
ciutadans i ciutadanes, que en definitiva són els que pateixen totes les retallades,
totes les discussions, tots els problemes que entre administracions tenim, però que al
final qui pateix totes aquestes conseqüències són ells.
Avui hem presentat el pressupost, entenc que és el millor pressupost que, donada la
situació econòmica, la situació de l’Ajuntament de l'Hospitalet i la situació de les
finances municipals, podem presentar, espero i estic convençuda que no només ens
permetrà mantenir el que ja estem fent, sinó incrementar determinats serveis, que
són els que ens estan reclamant els ciutadans i ciutadanes, els nostres veïns, per
tant, crec que ens podem felicitar de tenir pressupost, no tots els ajuntaments, ni totes
les administracions, ho poden dir, fer-ho de forma ràpida, en el mes de setembre, i
per tant, podem tenir garantit que l’any 2015, en aquesta ciutat, tindrem tots els
serveis que es venien oferint al llarg d’aquest 2014 i que, a més a més, podrem
incrementar i podrem posar en marxa aquells equipaments que estaven previstos en
el nostre compromís, que era el Pla d’Acció Municipal.
Jo ho deixo aquí, perquè avui el Ple serà molt llarg i crec que hem de continuar amb
la resta de punts de l’Ordre del Dia. Sra. Secretària.

Essent les 19.38 hores, abandona la sessió la Sra. Mercè Perea Conillas, regidora
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Sr. José Javier Díez
Crespo, regidor del grup municipal del Partit Popular.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DETERMINAR COM A FESTES LOCALS D’AQUEST
MUNICIPI PER L’ANY 2015, ELS DIES 1 DE JUNY I 24 DE SETEMBRE.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST l’escrit del director dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació de Barcelona,
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de data 26 de
maig de 2014, amb registre general d’entrada en aquest Ajuntament número 25.654
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de 6 de juny de 2014, pel qual es sol·licita que aquesta Corporació proposi amb
caràcter definitiu les festes locals del municipi per l’any 2015.
ATÈS que la Conselleria d’Empresa i Ocupació, per Ordre EMO/133/2014, de 14
d’abril, publicada al DOGC núm. 6613, de data 30 d’abril de 2014, estableix el
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2015, deixant constància
en el seu article 2 que, a més de les que es fan constar en l’article 1, seran fixades
mitjançant una ordre d’aquell Departament dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels respectius ajuntaments.
VISTA la provisió de l’Alcaldia-Presidència, de data 19 de setembre de 2014, per la
qual resol que s’iniciï l’expedient administratiu adient per establir com a festes locals
per l’any 2015, els dies 1 de juny i 24 de setembre.
VIST l’informe emès per la Secretaria General del Ple de l’Ajuntament (L’H 28/2014),
de 22 de setembre de 2014, que integra l’expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- Establir com a festes locals de l’any 2015 per al terme municipal de
L’Hospitalet de Llobregat els dies 1 de juny i 24 de setembre.
SEGON.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a l’Alcaldia-Presidència, a la
Gerència Municipal, a la ponència d’Hisenda i Recursos Generals, a la Secretaria del
Ple, a la Intervenció i Tresoreria Generals d’aquest ajuntament; i mitjançant l’intranet
municipal posar-ho en coneixement de la resta ponències, regidories, serveis i
treballadors/res d’aquest Ajuntament.

PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE
DICTAMEN 2.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 2014).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’alcaldessa, en 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:
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L’informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 1 de setembre de 2014, signat per l’assessora jurídica de recursos
humans amb el vist i plau de la Directora de Serveis d’Hisenda i Recursos Generals,
posa de manifest que aquest Ajuntament compleix les determinacions de la Llei
7/1985, pel que fa al límit del personal eventual, que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN REALCIÓ 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 27 de juny de 2011 es va aprovar la plantilla i relació de llocs de treball del
personal eventual que es va publicar al BOP de l’11.07.2011 i al DOGC núm. 5913,
de 05.07.2011 integrada por 30 llocs de treball.
La plantilla de personal eventual vigent es l’aprovada per acord del ple de 20 de
desembre de 2013 amb motiu de l’aprovació del pressupost de la Corporació per a
l’exercici 2014, i la seva l’aprovació definitiva ha estat publicada en el BOP de 27 de
gener de 2014 i en el DOGC núm. 6551, de 30.01.2014.
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 als límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del llocs de
treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en les
seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret Real Decret
1016/2013, de 20 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 2013 és de
254.056 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 de lo previst a aquest article,
S’INFORMA
1.- La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual es la següent:
Denominació

Adscripció

Ocupades Vacants Suma
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ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CiU
Grup Municipal ICVEUiA
Grup Municipal PP
Grup Municipal PSC
Grup Municipal PxC
Alcaldia

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA
ASSESSOR/A
TECNIC/CA
DE
MITJ.COMUNICACIO
Alcaldia
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1
Alcaldia
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1
Districte VI
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1
Educació
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1
Esports i Joventut
Promoc. Econ. i
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1
Ocupació
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2
Cultura
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2
Districte I
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2
Espai Públic, U. i S.
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3
Alcaldia
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3
Districte I
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3
Espai Públic, U. i S.
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE PLANS
TERRITORIAL
Alcaldia
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE SEGURETAT Seguretat, C. i C.

2

0

2

1
2
1
1
1

0
0
0
0
0

1
2
1
1
1

1
1
1
1
1

0
2
0
0
0

1
3
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

1
2

1

1
3

23

3

26

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions son les acordades pel ple en sessió
de 27 de juny de 2011, publicades en el BOP d’11-07-2011 i en el DOG 5913 DE
5.07.2011) 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 26 places, inferior al nombre de regidors que és de 27.”
El Ple de l’Ajuntament, previ el Dictamen de la Comissió Informativa de Presidència i
Economia:
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
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 3.PER L’ANY 2015.

PER APROVAR INICIALMENT LES ORDENANCES FISCALS

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós
i Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATESES les Ordenances fiscals vigents.
VISTES les propostes presentades pels diferents serveis municipals de modificació
de les tarifes i del contingut normatiu, i els respectius informes tècnics i econòmics.
VISTA la memòria elaborada pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària i la directora
de serveis d’Hisenda i Recursos Generals, Programació i Pressupostos que recull el
contingut de les modificacions que es proposen.
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació,
Pressupostos i l’informe jurídic.
VISTA la provisió, de data 1 de setembre de 2014, de la tinenta d’alcaldia de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals on disposa s’iniciï l’expedient d’aprovació de la
modificació de les Ordenances fiscals per al 2014.
ATÈS el dictamen del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS el que es preveu als articles 15 a 17 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació
amb el procediment d’aprovació.
ATÈS que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el Ple de l’Ajuntament
d’acord amb l’article 123.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
El Ple, a proposta de la tinenta d’alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
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Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que
es relacionen a continuació, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2015:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS
IMMOBLES

ARTICLE 7 Bonificacions
Es modifica l’apartat 3 de l’article 7 que passa a tenir la redacció següent
“ (...)
3. Tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra de l’impost els subjectes
passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa i estiguin
empadronats en aquest municipi, respecte a aquells béns immobles que constitueixin
el seu domicili habitual, sempre que el seu valor cadastral sigui inferior a 72.600
euros i en els percentatges següents:
(...)
ARTICLE 10. Quota i tipus de gravamen
Es modifica l’apartat 3 de l’article que passa a tenir la redacció següent:
(...)
“3. El tipus de gravamen serà el 0,838 % per als béns de naturalesa urbana i el 0,43
% per als béns de naturalesa rústica.”
Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.03 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
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ARTICLE 6 Subjecte passiu i substitut del contribuent
Eliminació de l’apartat 3 de l’article 6
ARTICLE 7 Fet imposable
Es modifica l’apartat 1 de l’article que passa a tenir la redacció següent:
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels
terrenys manifestat en el moment de la meritació i experimentat durant un període
màxim de vint anys.
Als efectes de la determinació de la base imposable, haurà de tenir-se en compte
el valor del terreny en el moment de la meritació, d’acord amb el que està previst
en els apartats 2 i 3 de l’article 107 de la Llei reguladora de les hisendes locals,
transcrit en l’apartat 2 d’aquest article i el percentatge que correspongui, en funció
d’allò previst en l’apartat 4 de l’esmentat article 107 de la Llei, establert en l’article
9 d’aquesta ordenança fiscal.
(...)
Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.04 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

ARTICLE 4 Bonificacions
Es modifica l’article 4.1, lletra f), que passa a tenir la redacció següent:
(...)
“f) Les obres promogudes o executades per la Farga Gestió d’Equipaments
Municipals, SA (SPM).”
(...)
Disposició addicional segona.
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Es suprimeix la Disposició addicional segona

Es modifiquen els Annex I i Annex II (MÒDULS) que passen a tenir la redacció
següent:
ANNEX I
DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D’ACORD AMB EL COST MATERIAL
DE L’OBRA O INSTAL·LACIÓ, SEGONS MÒDULS
TAULA
Valor
2
(euros/m )

Grup

Tipus d’edificació

I

Hotels de 5 estrelles
Edifici públic de categoria

1.306,27

II

Hotels de 4 estrelles, cinemes, discoteques, hospitals, museus,
teatres i biblioteques

1.068,77

III

Edificis d’habitatges aïllats
2
(superfície útil d’habitatges > 90 m )

1.021,28

IV

Edificis d’oficines aïllats
amb sistema de construcció d’alta tecnologia

950,01

V

Edificis d’oficines amb sistema de construcció tradicional i
laboratoris
Edificis plurifamiliars i habitatges unifamiliars entre mitgeres
(superfície útil
2
d’habitatges > 90 m )

902,52

VI

Edificis plurifamiliars entre mitgeres o aïllats
2
(superfície útil d’habitatges entre 70 i 90 m )

831,28

VII

Hotels de 3 estrelles
Dispensaris, centres mèdics i residències geriàtriques

783,76

VIII

Hotels de 2 estrelles.
Escoles.
Edificis plurifamiliars
2
(HPO o superfície útil d’habitatges < 70 m )
Naus industrials de 2 plantes i oficines

688,76

IX

Naus industrials amb llums de 10 m

593,75

X

Hotels d’1 estrella.
Pensions i hostals
Naus industrials amb llums de 15 m

475,00
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XI

Magatzems, centres i locals comercials
Pavellons esportius coberts
Naus industrials amb llums de 20 m
Reformes i canvis d’ús

403,76

XII

Aparcaments i garatges

261,24

XIII

Parcs infantils a l’aire lliure
Piscines i instal·lacions esportives descobertes

142,51

ANNEX II
DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D’ACORD AMB EL COST MATERIAL
DE L’OBRA O INSTAL·LACIÓ, SEGONS MÒDULS
TAULA
Grup

Tipus d’edificació

Euros/ml
calçada

Euros/ml
vorera

149,16

118,82

122,77

100,71

I

ml d’obra de canalització d’aigua

II

ml d’obra de canalització
comunicacions i/o fibra.

III

ml d’obra de canalització de gas.

160,99

IV

ml d’obra de canalització de cable elèctric

121,19

de

xarxa

de

133,67

93,86”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

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

ARTICLE 6 Quotes
Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“S’estableixen les tarifes per a la prestació dels serveis de cada règim o
procediment d’intervenció i tramitació municipal següents:
Codi
01

02

03

04-1
04-2
04-3
04-4
04-5
05

06

07
08

09

10

Fet imposable

Quota

Llicència municipal tipus A.
Activitats sotmeses a Llicència municipal ambiental o qualsevol altra
llicència prevista a la legislació, de competència municipal, que incorpori
un tràmit d’informació pública i audiència veïnal; en tots aquells aspectes
que no siguin incompatibles amb aquest règim.
Activitats recollides en el annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives,
sotmeses a llicència municipal d’establiments oberts al públic.
Llicència municipal tipus B
Activitats sotmeses a llicència municipal quan no incorpori un tràmit
d’informació pública i audiència veïnal i centres de culte de superfície
superior a 100 m² o aforament superior a 90 persones.
Espectacles públics i activitats recreatives en
establiments no permanents desmuntables,
excepte espectacles de circ. (**)

1 unitat
de 2 a 10 unitats
de 11 a 20 unitats
a partir de 21 unitats

Espectacles de circ.
Espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari i
espectacles públics o activitats recreatives en espais que no disposin de
llicència, excepte espectacles de circ.
Comunicació prèvia
Activitats recollides en el annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives,
sotmeses al règim de comunicació prèvia.
Centres de culte de superfície fins a 100 m² i aforament fins a 90
persones
Actuacions en directe en els establiments recollits en el annex I del Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives
Activitats i espectacles públics sotmesos al règim de comunicació prèvia a
l’Ajuntament per qualsevol normativa d’acord amb l’annex C de
l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les activitats o els espectacles
públics de L’Hospitalet de Llobregat i tots aquells sotmesos al règim de
comunicació prèvia davant l’Ajuntament per qualsevol altra normativa, no
incloses en els apartats anteriors.
Declaració responsable
Activitats i espectacles públics indicats a l’annex D de l’ Ordenança
d’intervenció conjunta sobre les activitats o els espectacles públics de
L’Hospitalet de Llobregat, excepte habitatges d’ús turístic, i tots aquells
sotmesos a declaració responsable davant l’Ajuntament per qualsevol

2.590,36 €

3.262,19 €

1.941,94 €
282,15€
211,61 €/ unitat
169,29 €/unitat
141,08 €/unitat
1.317,75 €

1.749,30 €

1.202,01 €
1.202,01 €

1.202,01 €

1.105,48 €

535,60 €
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11
12
13

14
15

16

17

18

19
20

21
22
23

altra normativa.
Habitatges d’ús turístic
Modificacions no substancials dels títols habilitants
Modificacions no substancials amb efectes sobre la salut, seguretat de les
persones o el medi ambient en activitats o els espectacles públics
Modificacions no substancials sense efectes sobre la salut, seguretat de
les persones o el medi ambient en activitats o els espectacles públics
Controls i Informes tècnics
Control inicial dels serveis tècnics municipals previst per resolució
municipal per la qual es concedeix la llicència.
Tramitació del control periòdic corresponent a les llicències municipals
tipus A de l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les activitats o els
espectacles públics de L’Hospitalet de Llobregat
Tramitació del control periòdic corresponent a les llicències municipals
tipus B de l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les activitats o els
espectacles públics de L’Hospitalet de Llobregat
Tramitació del Control preventiu d’incendis d’activitats incloses en els
Annexos I i II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat
en matèria d' incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
Control preventiu d’incendis d’activitats incloses en l’ Annex F de
l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les activitats o els espectacles
públics de L’Hospitalet de Llobregat.
Informes tècnics a sol·licitud de l’interessat
Visites de control realitzades per tècnics municipals a sol·licitud del titular
de l’activitat
Altres serveis de l’administració
Canvi de titularitat per transmissió de llicències i dels efectes de les
comunicacions prèvies o declaracions responsables
Emissió de certificats
Tramitació del procediment de revisió de llicències municipals

274,96 €

75%*
50%*

422,01 €

758,96 €

545,85 €

187,76 €

590,20 €
281,13 €
386,19 €

97,12€
191,21 €
377.61 €

* Sobre la quota corresponent a una nova instal·lació.
** Per atracció o caseta.”
ARTICLE 8 Bonificacions
Es modifica l’article 8 en el sentit d’incloure un nou supòsit (apartat 2) “de bonificació i
numeració dels apartats 2, 3, 4, 5 que passen a ser els apartats 3, 4, 5, i 6 un cop
renumerats que passen a tenir la redacció següent:
1. “(...)
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de les quotes relacionades a
l’article 6 de la present ordenança relatives als canvis de titularitat i
tramitació de noves activitats sotmeses al règim de declaració responsable
o comunicació prèvia aquelles persones que acreditin trobar-se inscrites
per un període mínim ininterromput de sis mesos al Servei d’Ocupació de
Catalunya o d’altres Serveis d’Ocupació de l’Estat. En cas de persones
jurídiques, es podran acollir a aquesta bonificació sempre i quan tots el
seus accionistes, socis, cooperativistes o d’altres d’igual naturalesa es
trobin inscrits per un període mínim ininterromput de sis mesos al Servei
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d’Ocupació de Catalunya o d’altres Serveis d’Ocupació de l’Estat.
3.
4.
5.
6.

(...)
(...)
(...)
(...)”

ARTICLE 9 Legalitzacions
Es modifica l’article amb l’addició d’un nou apartat 2 que passa a tenir la redacció
següent:
9.1. “En aquells casos en què l'Ajuntament hagi constatat el funcionament d'activitats
o espectacles públics sense disposar del títol habilitant corresponent, s’incrementaran
les quotes relacionades a l’article 6 de la present ordenança en un import addicional
de 289,66 €.
9.2 En aquells casos en què hagi constatat el funcionament d’activitats o
espectacles públics amb títol habilitant sense haver comunicat el canvi de
titularitat s’incrementarà la quota relacionada a l’article 6 de la present
ordenança en 100,00 €”
Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.02 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
UTILITZACIÓ DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS AUTORITZATS PER
L’AJUNTAMENT

ARTICLE 5 Quota tributària
Es modifica l’article 5, que passa a tenir la redacció següent:
“La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreductible
per l’autorització.
Les bases i tarifes per les quals es regirà aquesta ordenança són les següents:
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Tarifa per unitat de placa numèrica
Guals
Plaques no incloses en apartats anteriors
Plaques identificatives d’obres majors, i d'obres menors relatives a rehabilitacions
estructurals i de façanes

Euros
55,20
13,80
77,47”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.03 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES DEL COMERÇ, LA INDUSTRIA I LES ACTIVITATS
PROFESSIONALS.

ARTICLE 7 Tarifes
Es modifica l’article 7, apartat 1, quadre 1, amb la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
1. Mercats: concessionaris, parades interiors i de locals comercials
Tarifa
1.1. Tarifa C
1.2. Tarifa D
1.3. Tarifa E
1.4. Tarifa G
1.5. Tarifa H
1.6. Tarifa J
1.7. Tarifa K
1.8. Tarifa L

Euros
133,31
124,90
115,06
77,16
77,16
115,06
251,23
282,03”

Es modifica l’article 7, apartat 1, quadre 2, amb la redacció següent:

2. Recollida de brossa industrial, comercial i professional
Superfície de l’establiment industrial, comercial o professional
2
2
2
Fins a 150 m
Més de 150 m fins a
Més de 500 m
2
Tarifa
Euros
500 m
Euros
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Euros
2.1. Tarifa 02
2.2. Tarifa 03
2.3. Tarifa 04
2.4. Tarifa 05
2.5. Tarifa 06
2.6. Tarifa 07
2.7. Tarifa 08
2.8. Tarifa 11
(professionals)
2.9. Tarifa 00
(sense superfície)

287,49
286,31
241,54
190,23
137,65
102,56
74,21
46,87

547,28
572,48
502,35
394,33
286,31
216,34
153,00
48,71

0,00

0,00

820,85
857,36
750,67
590,68
429,37
322,78
222,21
48,71
0,00”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.05 REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA
DE VEHICLES I CONTENIDORS DE LA VIA PÚBLICA, IMMOBILITZACIÓ PER
PROCEDIMENTS MECÀNICS I DIPÒSIT

ARTICLE 6 Tarifes
Es modifica les tarifes de l’article que passa a tenir la redacció següent:
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
1. Retirada de vehicles de la via pública
1.a. Servei realitzat en horari diürn i dia laborable
Tarifa
1.a.1. Bicicletes
1.a.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles anàlegs
1.a.3. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg
1.a.4. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg
1.a.5. Autocars i camions de més de 7.500 kg
1.a.6. Resta de vehicles
1.a.7. Transport de qualsevol element dipositat en la via pública sense
llicència o autorització. Per element retirat

Euros
7,90
35,30
118,30
262,70
394,10
74,55
7,90
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1.b. Servei realitzat en horari nocturn o en dia festiu
Tarifa
1.b.1. Bicicletes
1.b.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles anàlegs
1.b.3. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg
1.b.4. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg
1.b.5. Autocars i camions de més de 7.500 kg
1.b.6. Resta de vehicles
1.b.7. Transport de qualsevol element dipositat en la via pública sense
llicència o autorització. Per element retirat

Euros
9,90
42,00
144,55
320,50
480,70
95,90
9,95

2. Estada en el dipòsit municipal
Hora o fracció
a partir 5ª hora
Euros
Tarifa per custòdia
2.1. Bicicletes
2.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles,
motocarros i vehicles anàlegs
2.3. Turismes, furgonetes i vehicles
anàlegs fins 3.000 kg
2.4. Camions amb tonatge des de 3.000 kg
fins a 7.500 kg
2.5. Autocars i camions de més de 7.500
kg
2.6. Resta de vehicles

Dia
màxim 10
hores

Mes
màxim 10
dies

0,31
0,56

Euros
2,65
5,30

Euros
26,50
53,05

1,45

14,35

143,20

2,15

21,20

212,15

2,85

28,15

281,10

2,85

28,15

281,10
A partir del
2n dia
1,07

Tarifa per custòdia diària
2.7. Qualsevol element dipositat en la via pública sense llicència o
autorització. Per element retirat
3. Immobilització de vehicles per procediments mecànics
Tarifa
3.1. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles anàlegs
3.2. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg
3.3. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg
3.4. Autocars i camions de més de 7.500 kg
3.5. Resta de vehicles

Euros
33,45
59,65
72,95
86,25
59,65

4. Retirada de contenidors sense llicència o autorització
Tarifa
4.1. Amb transport a l’abocador
4.2. Sense transport a l’abocador
4.3. Retirada de sacs de runa i transport a l’abocador
4.4. Custòdia de contenidors al dipòsit municipal. Per dia d’estància

Euros
381,00
166,80
166,80
28,40

2. L’horari nocturn és de 22,00 a 6,00 hores. L’horari festiu inclou els diumenges i els
dies festius d’àmbit local, autonòmic i estatal.”
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Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.06 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ
DE SERVEIS MUNICIPALS D’URBANISME

ARTICLE 7 Fet imposable
Es modifica l’apartat 1 de l’article 7
1. “Constitueix el fet imposable de la taxa tant l’activitat tècnica com l’administrativa
resultant de la tramitació de llicències d’obres, comunicacions prèvies,
declaracions responsables, la pròrroga i modificació de llicències, canvis de
titularitat, canvis d’ús, la primera ocupació – total i parcial - la tramitació de les
ordres d’execució i supòsits de ruïna; la tramitació dels expedients per la
protecció de la legalitat urbanística; per l’emissió d’informes i certificats de
naturalesa urbanística entre els quals es troben aquells relacionats amb el
planejament, qualificacions urbanístiques, possibilitats de canvi d’ús urbanístic
dels immobles i els de legalitat, antiguitat i compatibilitat; per la senyalització de
rasants i amidaments de distàncies tramitats pel servei d’urbanisme.
2. (...)

ARTICLE 8 Tarifes
Es modifica l’article 8 que passa a tenir la redacció següent:
“ La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
Codi Fet imposable
Informes i certificats
Informe d'aprofitament urbanístic, legalitat i antiguitat d'una finca sense
01
certificar
02
Certificació d'aprofitament urbanístic, legalitat i antiguitat d'una finca
03.1 Informe de canvi d'ús
03.2 Informe de canvi de nom de carrer i/o numeració d'una finca
04 .1 Certificació de canvi d'ús

Tarifa
41,00 €
73,19 €
89,10 €
20,00 €
122,30 €
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04.2 Certificació de canvi de nom de carrer i/o numeració d'una finca.
05
Informe de compatibilitat urbanística.
06
Certificació de compatibilitat urbanística.
Tramitació de llicències d’obres i comunicacions prèvies
Min
Màx.
07
Llicència d’obra major
Sobre rasant
152,29 €
2.532,71 €
(LLOM)
Min
Màx.
Sota rasant
0,00 €
692,84 €
08
Llicència d’obra menor i comunicació
08.1 CP1
prèvia
08.2 LLOME0
08.3 LLOME1
08.4 LLOME2
08.5 Primera ocupació (*)

47,88 €
174,52 €
205,38 €

0,56 €/m²

0,10 €/m²
100,47 €
148,26 €
152,29 €
274,43 €
1,60/m²
const
30,60 €
09
Declaració responsable
166,41 €
10
Prorroga de llicència
Modificació en edifici existent, o de les condicions de la llicència en tràmit o atorgada
63,34 €
11
Canvi de titularitat de la llicència.
12
Modificació de llicència mantenint el pressupost, la superfície construïda
25 % (**)
i unitats constructives (número de locals, habitatges, trasters, places
d’aparcament)
13
Modificació de llicència que comporti qualsevol, algunes o totes de les
75 % (**)
següents modificacions: pressupost, superfície construïda, unitats
constructives (número de locals, habitatges, trasters, places
d’aparcament)
14
Modificació d’ús en edifici existent, en llicència en tràmit o atorgada
100%*
Ordres d’execució i supòsits de ruïna
1.749,76€
15
Expedient contradictori de ruïna.
Senyalitzacions d’alineacions i rasants
103,33 €
16
Senyalització d’alineacions i rasants zona urbana consolidada
180,80 €
17
Senyalització d’alineacions i rasants zona urbana no consolidada,
alineació al carrer
Amidaments
103,33 €
18
Mesura de distàncies entre dos punts del municipi en línia recta
200,84 €
19
Mesura de distàncies entre dos punts segons un itinerari vial. Per cada
itinerari

(*) En cas de comunicació prèvia de primera ocupació, en cas d’haver-se atorgat
llicència d’ocupació parcial, es prendrà com a referència pel seu atorgament la
superfície construïda no computada per a l’atorgament de la relacionada llicència.
(**) Sobre la quota corresponent a una nova llicència.
El significat de les sigles és el següent:
LLOM: Les obres de construcció i d'edificació de nova planta, i les d'ampliació,
reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja
existents, i les obres que comportin un canvi d’ús en les edificacions o en part de les
mateixes.
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CP1: Obres a l’interior d’habitatges o locals amb modificació de distribució sense
afectació estructural, col·locació de portes i persianes, reixes i baranes metàl·liques,
col·locació de tendals visibles des de la via pública en planta baixa de les
edificacions, col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos, execució de cata,
pou i sondeig d’exploració, realització de treballs d’anivellació de terrenys que no
alterin en algun punt, en més d'un metre, ni tinguin transcendència per a l'amidament
de l'altura reguladora de l'edifici, col·locació de tanques en solars i terrenys, pintura i
reparació de façanes, obres en parets mitgeres i envà pluvial i de reparació de patis
sense necessitat de bastida i sense ocupació de l’espai públic, instal·lació de
bastides, ponts, grues i similars (en general mitjans auxiliars relacionats amb
intervencions de l’edifici que els requereixin: façanes, instal·lació baixants, conductes
de ventilació, pintat...) sense ocupació via pública, instal·lació d’antenes i d’aparells
d’aire condicionat, en les cobertes i terrats d’edificis, instal·lacions de baixants,
xemeneies o similars que siguin o passin per espais comuns de l’edifici, construcció
de rampes a l'interior de l'edifici. Totes aquelles obres no previstes expressament en
els punts anteriors però assimilables en quant a entitat i naturalesa. Obres derivades
d’ordres d’execució i de restauració de la legalitat urbanística assimilables en quant a
entitat i naturalesa a les recollides anteriorment.
LLOME0: Reforma o rehabilitació de l’edifici que afecti parcialment a l’estructura,
sense ampliació de volums, obres de rehabilitació d’habitatges o locals amb afectació
estructural, intervencions sobre elements estructurals, obres d’instal·lació
d’ascensors, elevadors o altres elements mecànics que facilitin l’accessibilitat a
l'interior de l'edifici, construccions auxiliars amb una superfície màxima de 15 m² i en
cas de ser provisionals fins a 50 m², instal·lació de bastides, ponts, grues i similars
(en general mitjans auxiliars relacionats amb intervencions de l’edifici que els
requereixin, façanes, instal·lació baixants, conductes de ventilació, pintat,...) amb
ocupació de via pública, col·locació de cartelleres i tanques publicitàries visibles des
de la via pública, instal·lació de marquesines, instal·lació d’antenes de telefonia mòbil
(si comporta reforç estructural), construcció i supressió de guals a vorera. Totes
aquelles obres no previstes expressament però assimilables en quant a entitat i
naturalesa. Obres de restauració de la legalitat urbanística assimilables en quant a
entitat i naturalesa a les recollides anteriorment.
LLOME1: La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions, els
moviments de terra i les obres de desmuntatge o explanació en qualsevol classe de
sòl, totes aquelles obres no previstes expressament però assimilables en quant a
entitat i naturalesa, obres de restauració de la legalitat urbanística assimilables en
quant a entitat i naturalesa a les recollides anteriorment.
LLOME2: Obres d’instal·lació d’ascensors i elevadors exteriors, i altres elements
mecànics, o no, que permetin l’accessibilitat a l'edifici des de l'exterior, totes aquelles
obres no previstes expressament però assimilables en quant a entitat i naturalesa.”
ARTICLE 10 Legitimacions i ordres d’execució
Es modifica l’article 10 que passa a tenir la redacció següent:
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Les llicències, comunicacions prèvies o declaracions responsables iniciades abans
d’haver obtingut l’oportuna llicència, haver efectuat la corresponent comunicació
prèvia o declaració responsable correctament validada, o havent estat objecte d’una
ordre d’execució, veuran incrementada la quota corresponent relacionada a l’article 8
de la present ordenança en un import addicional de 177,15 €.

ARTICLE 12 Tarifes

Es modifica l’article 12 que passa a tenir la redacció següent:

Codi
Fet imposable
Parcel·lació
01
Llicència de parcel·lació, per cada parcel·la resultant
02
Certificat d’innecessarietat de llicència de parcel·lació

Tarifa
157,69 €
122,30 €

ARTICLE 14 Tarifes
Es modifica l’article 14 que passa a tenir la redacció següent:

Codi
Fet imposable
Desplaçament d’instal·lacions d’enllumenat públic
01
Desplaçament d’un punt de llum situat a la façana
02
Desplaçament d’una línia d’alimentació d’enllumenat públic
situada a la façana
03
Desplaçament d’un suport instal·lat a la vorera
04
Desplaçament entroncament aeri-soterrat

Tarifa
1.608,64 €
1.284,28 €
1.704,32 €
1.312,69 €

ARTICLE 16 Tarifes
Es modifica l’article 16 que passa a tenir la redacció següent:
Codi Fet imposable
Retirada i reposició de contenidors de recollida de residus
01
Retirada i posterior reposició d’una bateria de contenidors de recollida
de residus ubicats a la via pública

Tarifa
297,02 €

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les

…/…

52

successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.07 REGULADORA
ACTUACIONS SINGULARS DE LA GUARDIA URBANA

DE

LA

TAXA

PER

ARTICLE 5 Tarifes
Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
Tarifa
1. Emissió d’informes tècnics
2. Acompanyament de vehicles
3. Operacions en la via pública
3.1. Habilitació d’espais d’estacionament per a tasques de càrrega i
descàrrega o treballs especials que es realitzen sobre una longitud
màxima de 10 metres lineals
3.2. Habilitació d’espais d’estacionament per a tasques de càrrega i
descàrrega o treballs especials que es realitzen sobre una longitud que
supera els 10 metres lineals. Per cada 2 metres lineals o fracció
3.3. Tallament d’un carril de circulació en vies amb més d’un carril en el
sentit afectat
3.4. Tallament total d’un sentit de circulació
3.5. Tallament total dels dos sentits de circulació
4. Prestació de serveis segons les persones necessàries
4.1. Per cada agent/a
a) En horari diürn. Per hora o fracció
b) En horari nocturn o festiu. Per hora o fracció
c) En horari nocturn i festiu. Per hora o fracció
4.2. Per cada caporal/a
a) En horari diürn. Per hora o fracció
b) En horari nocturn o festiu. Per hora o fracció
c) En horari nocturn i festiu. Per hora o fracció

Euros
51,55
51,55
25,25

2,50

50,50
84,15
100,95

51,55
54,95
59,45
59,45
72,50
78,30”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.08 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL DELS EQUIPAMENTS CULTURALS

ARTICLE 6 Tarifes
Es modifica l’apartat 1 de l’article que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Teatre Joventut
1.1. Sala A amb personal tècnic. Per dia
1.2. Sala B amb personal tècnic. Per dia
2. Espais i centres culturals (Sant Josep, Santa Eulàlia, Collblanc, La
Torrassa, Sanfeliu, Bellvitge i La Bòbila)
2.1. Sala petita (fins a 15 m2). Per hora
2.2. Sala mitjana (fins a 25 m2). Per hora
2.3. Sala gran (fins a 100 m2). Per hora
2.4. Sala gran amb personal tècnic. Per hora
3. Equipaments bibliotecaris
3.1. Aules multimèdia. Per hora
3.2. Sales petites (fins a 15 m2). Per hora
3.3. Sales mitjanes (més de 15 m2 i fins a 60 m2). Per hora
3.4. Sales grans (més de 60 m2). Per hora
3.5 Jardins de Can Sumarro. Per hora
4. Equipaments del Museu (Casa Espanya, Harmonia i Can Riera).
Per hora
5. Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
5.1. Sala d’actes, sense personal tècnic. Per cessió
5.2. Sala d’actes, amb personal tècnic. Per cessió

Euros
636,50
206,85

1,22
2,00
7,95
23,70
53,05
10,60
21,20
27,60
53,05
115,20
84,15
212,15

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.09 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ
DE COPIES I REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS QUE CONSTEN ALS SERVEIS
MUNICIPALS
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ARTICLE 5 Quota tributària i tarifes
Es modifica l’apartat 1 de l’article que passa a tenir la redacció següent:
“Tarifes
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Fotocòpies
1.1. Fotocòpia DIN A-4. Per unitat
1.2. Fotocòpia DIN A-3. Per unitat .
2. Còpies digitals (escanejades) facilitades per la Secció de Patrimoni
Cultural (Arxiu Municipal i Museu de L’Hospitalet)
2.1. Subministrament de CD
Independentment del nombre de documents escanejats, sempre es
liquidarà, al menys, un CD al preu que figura a la tarifa
2.2. Escanejat en resolució normal
2.2.1. Escanejat d’un document
2.2.1. Escanejat d’1 a 10 documents. Per unitat
2.2.2. Escanejat d’11 a 20 document. Per unitat
2.2.3. Escanejat de 21 a 30 documents. Per unitat
2.2.4. Escanejat de més de 30 documents. Per unitat
2.3 Escanejat en alta resolució
2.3.1. Escanejat d’1 a 10 documents. Per unitat
2.3.2. Escanejat d’11 a 20 document. Per unitat
2.3.3. Escanejat de 21 a 30 documents. Per unitat
2.3.4. Escanejat de més de 30 documents. Per unitat
2.4. Escanejat de documents que ja hagin estat digitalitzats i per tant
ja estiguin conservats en aquest format per l’Arxiu o el Museu
2.4.1. Lot de 10 documents o fracció, escanejats en resolució
normal. Per cada lot
2.4.2. Lot de 10 documents o fracció, escanejats en alta
resolució. Per cada lot
2.4.3. Cada còpia impresa
a) DIN A-4. Per full en blanc i negre
b) DIN A-3. Per full en blanc i negre
3. Còpies de plànols
3.1. Còpies plànols DIN A-2
3.2. Còpies plànols DIN A-1
3.3. Còpies plànols DIN A-0
3.4. Full retícula en color de parcel·lari DIN A-O (escala 1:500)
3.5. Fulls de divisions territorials de la ciutat DIN A-0 (escala 1:5000)

Euros
0,12
0,25

1,85

2,75
2,75
2,20
1,60
1,15
3,45
2,75
2,00
1,45

2,30
3,45

0,12
0,25
1,76
3,00
5,81
14,99
10,87

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
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“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.10 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.

ARTICLE 2 Fet Imposable
Es modifiquen els apartats 2 i 3, de l’article que passa a tenir la redacció següent:

1. “(...)
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions
o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques municipals.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors,
els subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres serveis de
comunicació, que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i/o
antenes o qualsevol altres instal·lacions que ocupen el domini públic
municipal.”
ARTICLE 3 Subjectes passius
Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3, de l’article que passen a tenir la redacció següent:
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a
una part important del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua,
subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així
com també les empreses que exploten les xarxes de comunicació mitjançant
sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altre tècnica,
independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits
serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada tenen la consideració de subjectes
passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix
l’apartat anterior, a través de les quals s’efectuïn els subministraments.
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3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o
privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica
en el mercat, conforme allò previst als articles 6 i concordants de la Llei
9/2014, de 3 de maig, de Telecomunicacions.
(...)”

ARTICLE 4 Responsables i successors
Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.”
ARTICLE 5 Base imposable
Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
1.” La base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la
facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3, apartats 1 a 3, d’aquesta ordenança.
2. En el cas d’utilització de xarxes alienes, la base imposable de la taxa està
constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal
minorada en les quantitats que s’hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la
mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat
obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme
municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els
ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels
conceptes següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de
l’empresa que corresponen a consums dels abonats efectuats en el
Municipi.
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b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa,
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació,
modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o
instal·lacions propietat de l’empresa.
c) Lloguers, canons o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la
condició de subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o
altres mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia
de les empreses subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquest efectes, els impostos indirectes
que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de
tercers que no constitueixen un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la
taxa.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els
conceptes següents.
a) Les subvencions d’explotació o de capital que les empreses puguin
rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i prejudicis, a menys que sigui
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que s’han
d’incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualsevol altre
de naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per el seu immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen
part del seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
senyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes
establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització
d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser
subjectes passius.”
ARTICLE 6 Tipus de gravamen i quota tributària
Es modifica el Títol i contingut de l’article que passa a tenir la redacció següent:
“La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida
en l’article 5è. d’aquesta Ordenança.”

ARTICLE 7 Període impositiu i meritació de la taxa
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Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què el període
impositiu comprèn des de l’inici fins el cessament efectiu.
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de les vies
públiques es perllonguen durant varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1
de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.”

ARTICLE 8 Règim de declaració i d’ingrés
Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar les declaracions, que tindran
periodicitat trimestral i comprendran la totalitat dels ingressos bruts facturats en el
trimestre natural a què es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol
subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar
aquesta circumstància a la declaració del trimestre corresponent, així com la data de
finalització.
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil
posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una declaració per a
cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum
d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable,
segons detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al
concepte previst a la lletra c) de l’esmentat article, inclourà la identificació de
l’empresa o empreses subministradores de serveis a les quals s’hagi facturat
quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix
l’apartat a) de l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums
registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest
Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la minoració
d’ingressos a què es refereix l’article 5è.2 de la present Ordenança. Aquesta
acreditació s’acompanyarà de la identificació de l’empresa o entitat propietària de la
xarxa utilitzada.
4. L’Administració Tributària Municipal practicarà a cada obligat tributari les
liquidacions trimestrals en base a les declaracions presentades.
Per raons de cost i eficàcia, quan la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n
derivi una liquidació de quota inferior a 6 euros, s’acumularà a la següent.
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5. S’estableix el règim d’autoliquidació voluntària, amb aplicació de la periodicitat,
terminis, continguts i resta d’especificacions assenyalats per a formulació de les
declaracions.
Es podrà expedir un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la
quota en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.
La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat a l’apartat 2 d’aquest
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu
l’article 27 de la Llei general tributària.”

ARTICLE 9 Règims especials
Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“L’empresa “Telefónica de España, S.A.U.”, a la qual va cedir Telefónica, S.A. els
diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a
Espanya, sempre que ho estableixi la normativa aplicable, no haurà de satisfer la taxa
perquè el seu import queda englobat en la compensació del 1,9% dels seus ingressos
bruts que satisfà a aquest Ajuntament.”
ARTICLE 10 Dipòsit previ
Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“1. En el supòsit de que la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la
destrucció o el deteriorament del domini públic local, el beneficiari, la persona o
l’entitat obligada, independentment del pagament de la taxa corresponent, haurà de
reintegrar el cost total de les despeses de la reconstrucció o reparació respectives,
dipositant prèviament el seu import.
2. Si els danys són de caràcter irreparable, hauran d’indemnitzar a l’Ajuntament amb
la mateixa quantitat que el valor dels béns destruïts o que l’import del deteriorament
efectivament produït, segons la normativa aplicable.”
ARTICLE 11 Recàrrecs, infraccions i sancions
Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“En tot allò relatiu als recàrrecs per declaracions o autoliquidacions presentades fora
de termini, així com per a la qualificació de les infraccions tributàries i a la
determinació de les sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim
regulat a la Llei general tributària, les disposicions que la complementen i
desenvolupen i l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs.”
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Es suprimeix L’ARTICLE 12
DISPOSICIÓ ADDICIONAL Adaptació legal
Es modifica el títol de la Disposició Addicional 1ª i es suprimeixen els quatre primers
paràgrafs que passen a tenir la redacció següent:
“Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es fessin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.”
Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11 REGULADORA
APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA

DE

LA

TAXA

PER

ARTICLE 9 Tarifes
Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:

Tarifa
1. Entrada de vehicles a través de la vorera
1.1. Per cada entrada de vehicles en propietats i límit horari
a) Fins a 4 m lineals. Al trimestre o fracció
b) Cada m lineal o fracció que excedeixi de 4 m lineals. Al trimestre o
fracció
1.2. Per cada entrada de vehicles en propietats i horari permanent
a) Fins a 4 m lineals. Al trimestre o fracció

Euros

41,90
10,50

84,75
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b) Cada m lineal o fracció que excedeixi de 4 m lineals. Al trimestre o
fracció
2. Reserva d’estacionament en la via pública
2.1. Reserves especials en la via pública per a parada de principi o final
de línies regulars d’autocars; reserves d’ambulància davant de serveis
sanitaris d’urgència; estacionaments concedits a hotels i reserves
d’estacionament
davant
d’obres
de
construcció,
reforma
o
enderrocaments d’immobles.
Per cada m lineal o fracció, amb un mínim de 5 m lineals. Al mes o fracció
2.2. Reserves d’estacionament permanents per a persones
discapacitades amb mobilitat reduïda.
Per cada reserva. Al trimestre o fracció
3. Reserva de la via pública amb altres finalitats
3.1. Instal·lació de contenidors metàl·lics i bosses industrials en la via
pública
2
a) Instal·lació de contenidors metàl·lics, a partir de 2,5 m , davant
d’obres de construcció. Per cada setmana o fracció
b) Quan el contenidor s’utilitzi per a reforma o reparació d’edificis
afectats per aluminosi, circumstància que s’acreditarà documentalment.
Per cada setmana o fracció
2
c) Instal·lació de bosses industrials, sacs o similars, de fins a 2,5 m , per
a la recollida de materials d’enderrocament. Per cada dia
Només es permetrà la col·locació de sacs en la calçada durant els dies
laborals i en aquells llocs on estigui permès l’estacionament de vehicles, o
en les voreres que mesurin un mínim de 2,5 metres d’amplada. El sac
s’haurà de retirar un cop ple.
3.2. Zones de pràctica d’autoescoles
2
a) Fins a 200 m . Per cada dia
2
2
b) Cada 25 m o fracció que excedeixi de 200 m . Per dia

21,20

8,35

23,30

24,70
2,45

3,15

4,70
0,60 “

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

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

DE

LA

TAXA

PER
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ARTICLE 7 Tarifes
Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, per l’estacionament públic
de
vehicles en la via pública dintre de les zones d’estacionament regulat amb control
horari, és la que es fixa en el quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Estacionament de vehicles en Zona Blava tipus 1. Per hora
2. Estacionament de vehicles en Zona Verda
2.1. Tarifa general. Per hora
2.2. Tarifa especial per a vehicles que disposin del distintiu de resident
expedit per l’Ajuntament (art. 16 de l’ordenança municipal de mobilitat)
a) Per dia
b) Per setmana
2.3. Tarifa especial per a vehicles que disposin del distintiu de comerç
expedit per l’Ajuntament. Per dia

Euros
1,55
2,05

0,20
1,00
1,05

2. El temps màxim d’estacionament permès per vehicle, tant per Zona Blava com per
Zona Verda serà de dues hores. Els propietaris de vehicles acreditats amb distintiu
per a Zona Verda no tenen aquest límit horari d’estacionament als estacionaments
senyalitzats com a Zona Verda.
3. Els vehicles que no sobrepassin el 50 per cent de l’horari màxim autoritzat per a
cada zona, i hagin estat denunciats per sobrepassar el límit horari indicat en el tiquet
o comprovant, podran obtenir un tiquet especial, que es tarifa en 5,30 euros, i que
enervarà els efectes de la denúncia. Aquest tiquet juntament amb la denúncia
formulada hauran de ser remesos al Negociat de Multes de Trànsit de l’Ajuntament,
directament o mitjançant el dispositiu previst en la màquina expenedora de tiquets.
Els vehicles que no sobrepassin el 50 per cent de l’horari màxim autoritzat per a cada
zona, i hagin estat denunciats per no disposar de tiquet, podran obtenir un tiquet
especial, que es tarifa en 9,00 euros, i que enervarà els efectes de la denúncia.
Aquest tiquet juntament amb la denúncia formulada hauran de ser remesos al
Negociat de Multes de Trànsit de l’Ajuntament, directament o mitjançant el dispositiu
previst en la màquina expenedora de tiquets.
4. En cas que es formalitzi un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i entitats ciutadanes, institucions o organitzacions
representatives dels subjectes passius de la taxa a que es refereix l’article 9
d’aquesta ordenança, la tarifa aplicable serà de 0,95 euros/hora de cada tiquet o val.”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
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“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

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

ARTICLE 2 Fet imposable
Es modifica l’apartat 2, de l’article 2 que passa a tenir la redacció següent:
1.(...)
“2. No estaran subjectes a la taxa regulada en aquesta ordenança les ocupacions
de via pública contemplades a l’epígraf 2 (Ús privatiu) de la tarifa, que tinguin per
finalitat activitats d’interès social, educatiu, cultural, benèfic i esportiu, sempre que
aquestes activitats s’organitzin i realitzin per entitats o associacions sense ànim de
lucre.
No estarà subjecte a la taxa l’Organització Nacional de Cecs Espanyols pels quioscos
de venda de cupons o similars, destinats a les activitats socials de l’Organització.”
ARTICLE 8 Tarifes
Es modifica l’apartat 1 de l’article que passa tenir la redacció següent:
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Ús comú especial
1.1. Activitats comercials i industrials i elements annexos
1.1.1. Aparells automàtics de venda, prestació de serveis i
recreatius
A. Bàscules automàtiques, aparells distribuïdors de
gasolina, aparells de venda automàtica, caixers
automàtics, aparells recreatius infantils o altres similars.

Euros

42.44

2

Per cada m o fracció. Al trimestre o fracció
B. Aparells automàtics per al rentat de vehicles o altres
serveis a l’automoció.
Per cada aparell. Al mes o fracció:
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2

a) Fins a 45 m
2
b) De 45 a 60 m
2
c) De 60 a 75 m
2
d) De 75 a 90 m
2
2
e) Per cada m o fracció que excedeixi de 90 m .
Al mes
C. Espai destinat exclusivament per a l’accés de
vehicles als aparells automàtics.

635,70
741,85
839,50
954,10
14,15
7,05

2

Per cada m o fracció. Al mes o fracció
1.1.2. Vetlladors
Per cada vetllador o conjunt format per una taula i quatre
cadires:
a) Tarifa anual, de l’1 de gener al 31 de desembre
b) Tarifa anual, només festius i les seves vigílies
c) Tarifa de temporada d’estiu, del 15 d’abril al 15
d’octubre
d) Tarifa eventual, per dia amb un mínim de 2 dies a
efectes de liquidació
1.1.3. Tendals, ombrel·les, marquesines i similars
A) Tendals amb fins a dos tancaments laterals
2
a) Tarifa anual. Fins a 6 m
2
b) Tarifa anual. Cada m o fracció que excedeixi
els 6 primers
c) Tarifa de temporada, del 15 d’abril al 15
2
d’octubre. Fins a 6 m
2
d) Tarifa de temporada. Cada m o fracció que
excedeixi els 6 primers
B) Ombrel·les o para-sols
2
a) Tarifa anual. Cada m o fracció
b) Tarifa de temporada, del 15 d’abril al 15
2
d’octubre. Cada m o fracció
C) Tendals subjectes a la façana i marquesines

175,05
82,75
106,10
5.10

177,15
16,95
115,65
9,90

38,30
22,35
12,70

2

Tarifa anual. Per cada m o fracció
1.2. Parades de venda temporals o estacionals
Les ocupacions de durada inferior al període establert, es liquidaran
per la tarifa 1.3
1.2.1. Gelats, xurreria, bunyoleria, fruites seques i
2
llaminadures. Cada m o fracció. Al mes
2
1.2.2. Castanyes. Cada m o fracció. Al mes
2
1.2.3. Restants articles autoritzats. Cada m o fracció. Al mes
2
1.3. Parades de venda en fires o mercats ocasionals. Per cada m o
fracció. Al dia, amb un mínim de 5 dies a efectes de liquidació
1.4. Parades de venda en els espais o recintes habilitats a l’efecte
durant la celebració de les festes majors dels diferents barris de la
2
ciutat. Per cada m o fracció i període de 10 dies o fracció
1.5. Estands gestionats pels serveis municipals de Cultura. Per cada
estand de característiques 4 x 3 m

15,55
8,50
15,55
1,90
18,85

282,60
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1.6. Exercici d’activitats a la via pública
1.6.1. Artistes: pintors, dibuixants i caricaturistes. Per cada m2
o fracció. Al dia, amb un mínim de 5 dies a efectes de
liquidació
1.6.2. Rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions fotogràfiques
d’anuncis comercials. Per cada dia

1,90

347,80

Els rodatges de cinema, televisió, documentals i sessions
fotogràfiques que no tinguin una finalitat publicitària comercial,
no estan subjectes al pagament de la taxa.
En el seu cas, la prestació de serveis de vigilància o d’altres
per la Guàrdia Urbana comportarà el pagament de la taxa
corresponent.
1.6.3. Distribució de fulletons publicitaris a mà. Per punt de
distribució i dia, amb un mínim de 5 dies a efectes de
liquidació
1.6.4. Distribució a ma de premsa gratuïta
a) Per punt de distribució. Al mes
b) Per punt de distribució. Al dia, amb un mínim de 5
dies a efectes de liquidació
1.6.5. Restants activitats que puguin autoritzar-se d’acord amb
les disposicions vigents
2
a) Cada m o fracció. Al dia, amb un mínim de 5 dies a
efectes de liquidació
2
b) Cada m o fracció. Al mes
2. Ús privatiu
2.1. Activitats recreatives
2.1.1. Atraccions
S’aplicaran acumulativament els trams següents cada 10 dies
o fracció
2
2
a) Fins a 12 m . Per cada m o fracció
2
2
b) De 13 a 25 m . Per m o fracció
2
2
c) De 26 a 100 m . Per m o fracció
2
2
d) De 101 a 200 m . Per m o fracció
2
2
e) Més de 200 m . Per m o fracció
2.1.2. Casetes de tir
2
Cada m o fracció. Cada 10 dies o fracció
2.1.3. Tómboles
2
Cada m o fracció. Cada 10 dies o fracció
2.1.4. Carpes, envelats i similars
2
Cada m o fracció. Cada 10 dies o fracció
2.2. Quioscos
2.2.1. Tarifa d’ocupació de via pública
2
a) Fins a 6 m . Al trimestre o fracció
2
2
b) Cada m o fracció que excedeixi dels 6 m primers. Al
trimestre o fracció
2.2.2. Canvi de titularitat de quioscos
Per cada tramitació, conforme a la tipologia següent:
a) Model no tipificat
b) Model T-E

7,55

73,45
7,55

1,90
15,70

7,05
4,20
2,60
1,75
1,10
5,65
7,05
1,75

234,45
42,40

1.832,00
4.959,25

…/…

66

c) Model T-0
d) Model T-1
e) Model T-2

4.508,40
3.448,65
3.165,45

2.3. Aprofitaments especials del vol, sòl i subsòl
2.3.1. Explotació d’instal·lacions, cambres, corredors,
canalitzacions, conduccions i canonades subterrànies de
qualsevol material.
Estan obligats al pagament de la taxa les persones físiques o
jurídiques que ocupin o utilitzin instal·lacions, cambres,
corredors, canalitzacions, conduccions o canonades
subterrànies de qualsevol material situades en el subsòl de les
vies públiques, siguin o no propietat d’aquestes.
3

Cada m , inclosos espessors de mur, solera i sostres:
a) A l’any
b) Cada trimestre o fracció
2.3.2. Mostres en establiments de venda, amb un màxim de
0,50 m de sortint, en voreres de més de 3 m

15,55
3,90

2

15,55

2

0,36

Cada m o fracció. Cada mes o fracció
2.3.3. Tanques per a usos diversos, ocasionals i no relacionats
amb la celebració d’espectacles o activitats recreatives, amb
2
superfície mínima d’ocupació de 400 m
Cada m o fracció. Cada 15 dies o fracció
2.3.4. Utilització de xarxes tubulars propietat de l’Ajuntament
situades en la via pública, per a usos industrials i comercials.
Cada m lineal de cessió

3,50
2.3.5. Pals publicitaris, monòlits, cartelleres i similars sobre la
via pública
2

Cada m de superfície útil d’exposició, amb un mínim de 3 m a
efectes de liquidació. Cada trimestre o fracció

14,15”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.14 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
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PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS DE SALUT

ARTICLE 6 Tarifes
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6, que passa a tenir la redacció següent

1.“La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Control sanitari d’animals de companyia
1.1. Manteniment diari d’un gos
1.2. Manteniment diari d’un gat
1.3. Manteniment diari d’una fura
1.4. Reposició gàbia/trampa
1.5. Eliminació del cadàver d’un gos
1.6. Eliminació del cadàver d’un gat
1.7. Eliminació del cadàver d’una fura
2. Serveis de laboratori
2.1. Servei químic i anàlisi instrumental
Absorció a l’UV
Acetolina (HPLC)
Acidesa total
Acidesa volàtil
Alcalinitat (TAC)
Alumini per AA o ICP (*)
Amoni per colorimetria en aigües
Amoni per destil·lació i volumetria en aigües
Anions per cromatografia iònica
Antimoni per AA o ICP (*)
AOX (1a mostra)
AOX (a partir de la 2a mostra)
Arsènic per AA o ICP (*)
Bor
Brom total
Cadmi per AA o ICP (*)
Calci
Caràcters organolèptics
Cendres
Cianurs lliures
Cianurs totals
Clor actiu en lleixiu
Clor residual lliure i total
Clorurs per volumetria en aigües
Color
Compostos polars

Euros
6,00
2,30
6,00
217,80
13,65
3,65
3,65

AL3
AL9
AL2
AL4
AG2
AG8
AG4
AG5
AG9
AG9
AG13
AG12
AG9
AG4
AG1
AG9
AG2
AG1
AL5
AG7
AG12
AG6
AG1
AG2
AG1
AL2

17,60
76,15
10,25
20,50
10,25
51,25
20,50
26,35
76,15
76,15
251,95
136,30
76,15
20,50
7,35
76,15
10,25
7,35
26,35
41,00
136,30
30,80
7,35
10,25
7,35
10,25
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Conductivitat 20ºC
Clorur sòdic
Coure per AA o ICP (*)
Crom total per AA o ICP (*)
Crom VI
Demanda biològica d’oxigen (DBO)
Demanda química d’oxigen (DQO)
Densitat (º Baumé)
Determinacions individuals (HPLC)
Diòxid de sofre (SO2)
Dissolvents aromàtics volàtils per GC (BTEX)
Dissolvents organoclorats per GC
Duresa (TH)
Estabilitat amb etanol
Estany per AA o ICP (*)
Extracte sec
Ferro per AA o ICP (*)
Ferro per colorimetria
Fluorurs
Fluorurs per CI
Formol
Fosfats per CI
Fosfats per colorimetria en aigües
Fòsfor aliments
Fòsfor total en aigües
Grau alcohòlic
Greix (Gerber)
Greix
Hidrocarburs dissolts
Humitat
Índex d'acidesa
Índex de fenol amb extracció
Índex de fenol sense extracció
Índex de iode
Índex de Langelier i Ryzar
Índex de peròxids
Magnesi
Manganès per AA o ICP (*)
Matèria grassa
Matèria orgànica oxidable al KMnO4
Matèries en suspensió (MES)
Matèries inhibidores (Microtox)
Mercuri per AA o ICP (*)
Metabisulfit (qualitatiu)
Metabisulfit quantitatiu
Níquel per AA o ICP (*)
Nitrats aliments
Nitrats per CI
Nitrats per colorimetria en aigües
Nitrits aliments

AG1
AL4
AG8
AG8
AG4
AG8
AG7
AL4
AL9
AL5
AG10
AG10
AG2
AL2
AG8
AL4
AG8
AG4
AG7
AG7
AL7
AG6
AG6
AL8
AG6
AL8
AL5
AL7
AG8
AL3
AL4
AG6
AG4
AL4
AG0
AL4
AG2
AG8
AL7
AG3
AG3
AG10
AG9
AL2
AL6
AG8
AL8
AG6
AG4
AL8

7,35
20,50
51,25
51,25
20,50
51,25
41,00
20,50
76,15
26,35
101,05
101,05
10,25
10,25
51,25
20,50
51,25
20,50
41,00
41,00
41,00
30,80
30,80
51,25
30,80
51,25
26,35
41,00
51,25
17,60
20,50
30,80
20,50
20,50
0,00
20,50
10,25
51,25
41,00
17,60
17,60
101,05
76,15
10,25
30,80
51,25
51,25
30,80
20,50
51,25
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Nitrits pe colorimetria en aigües
Nitrogen bàsic volàtil
Nitrogen orgànic i amoniacal (Kjeldhal)
Olis i greixos
Oxigen dissolt
Pes
pH aigües
pH aliments
Plom per AA o ICP (*)
Potassi
Proteïnes
Residu sec a 180ºC
Seleni per AA o ICP (*)
Sílice
Sodi
SOL/Conductivitat 25ºC
Sòlids sedimentables 2 hores
Sòlids solubles (º Brix)
Sulfats per CI
Sulfats per nefelometria
Sulfurs totals
Tensioactius aniònics (Detergents)
Terbolesa
TOC
Tractament previ de la mostra (I)
Tractament previ de la mostra (II)
Tractament previ de la mostra (III)
Tractament previ de la mostra (IV)
Zenc per AA o ICP (*)
2.2. Servei de microbiologia
Bacteris coliformes
Coliformes fecals
Control de superfícies
Detecció i enumeració d’Enterobacteriaceaes
lactosapositiva
Detecció i enumeració d’Escherichia coli
Detecció i enumeració d’Escherichia coli
O157:H7
Detecció i enumeració de Clostridium
perfringens
Detecció
i
enumeració
de
Listeria
monocytogenes
Detecció i enumeració de Staphylococcus
aureus
Detecció i enumeració Legionel·la
Determinació de paràsits
Enterococs
Estreptococs fecals
Investigació de Salmonel·la
Pseudomonas aeruginosa
Recompte d’aerobis mesòfils

AG4
AL8
AG8
AG7
AG5
AL1
AG1
AL1
AG8
AG7
AL8
AG3
AG9
AG4
AG7
AG1
AG1
AL4
AG6
AG4
AG6
AG6
AG1
AG11
AG5
AG8
AG10
AG12
AG8

20,50
51,25
51,25
41,00
26,35
7,35
7,35
7,35
51,25
41,00
51,25
17,60
76,15
20,50
41,00
7,35
7,35
20,50
30,80
20,50
30,80
30,80
7,35
65,95
26,35
51,25
101,05
136,30
51,25

M2
M2
M1
M1

20,50
20,50
16,10
16,10

M2
M3

20,50
39,50

M2

20,50

M3

39,50

M2

20,50

M4
M3
M2
M2
M3
M2
M1

76,15
39,50
20,50
20,50
39,50
20,50
16,10
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Recompte d’Enterobacteriaceaes totals
M1
Recompte
d’espores
de
Clostridis M1
sulfitoreductors
Recompte de bacteris psicrotròfics
M1
Recompte de Clostridis sulfitoreductors
M1
Recompte de fongs filamentosos i llevats
M1
2.3. Servei d’aigües
2.3.1. Anàlisi d’aigua en l’aixeta del consumidor (RD
140/2003, de 7 de febrer)
2.3.2. Anàlisi d’aigua en l’aixeta del consumidor sense
metalls (RD 140/2003, de 7 de febrer)
2.3.3. Anàlisi normal fisicoquimica i bacteriològica
d’aigua
2.3.4. Anàlisi fisicoquimica i microbiològica d’aigua de
piscina, excepte els paràmetres “in situ” (Decret
95/2000, de 22 de febrer)
2.3.5. Anàlisi bàsica d’aigües residuals –paràmetres
mínims per a qualsevol activitat- (Reglament metropolità
d’abocaments d’aigües residuals, de 8 de juny de 2011)
2.4. Controls puntuals d’abocaments d’aigües residuals
2.4.1. Inspecció puntual i presa de mostres
(1 hora + desplaçament + quilometratge; inclou la presa
de mostres amb mesura de cabal)
2.4.2. Visita prèvia a mesura directa
(1 hora + desplaçament + quilometratge; inclou la visita)
3. Control sanitari d’activitats i immobles
3.1. Autorització sanitària d’establiments de tatuatge i/o pírcing
3.2. Servei d’inspecció sanitària
3.2.1. 1a inspecció + comprovació (si s’escau)
3.2.2. 2a inspecció i següents. Per inspecció
3.3. Servei d’inspecció o anotació de l’activitat en registre o
cens sanitari (alta, modificació o baixa). Per servei
4. Control sanitari d’animals considerats potencialment perillosos
4.1. Atorgament o renovació de la llicència municipal per a la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos
5. Cens d’animals de companyia
5.1. Inscripció o actualització en el cens municipal d’animals, o
registre equivalent, d’aquells animals de companyia la
inscripció dels quals sigui obligatòria per disposició legal o
reglamentària

16,10
16,10
16,10
16,10
16,10
253,55
67,95
76,40
76,40

163,40

65,80

46,70

141,10
137,90
159,10
31,80

44,55

12,75

En el cas dels paràmetres assenyalats amb un asterisc (*) de l’epígraf 2.1
(Servei químic i anàlisi instrumental), quan s’analitzin més de dos metalls la
tarifa de la taxa passarà a ser de 38,30 euros.”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
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“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

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 EXERCICI DEL COMERÇ

ARTICLE 6 Tarifes
Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:

“6.1) Tarifes per prestació de serveis. Les tarifes es classifiquen en els següents
tipus:
6.1.1 Les tarifes anuals en concepte de prestació de serveis de mercats es
fraccionaran en quatre trimestres i s’ingressaran d’acord amb les següents fraccions:
6.1.1.1 MERCAT DEL CENTRE (CE)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Tendes
Cambra magatzem

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V

Euros
71,65
79,55
89,25
98,70
157,75
78,35
84,05
49,85

Relació per tipus, de parades interiors
INT - TIPUS I
INT - TIPUS II
INT - TIPUS III

INT – TIPUS IV
INT – TIPUS V

2-17--26-27-28-34-46-47-48-77-78
1-3-4-23-25-29-49-62-63-64-73-74-75-79-80-87-88-89-90-104-111-112
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-24-30-31-32-35-36-37-38-39-4041-42-43-44-45-50-51-53-54-55-56-57-58-59-60-61-76-81-82-85-91-9293-99-100-101-102-105-106-108-109-110-115-116
33-52-65-66-67-68-69-70-71-72-83-84-86-103-107-117-118
(113-114)

6.1.1.2. MERCAT DE COLLBLANC (C0)
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Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Cambres magatzem
Cambres magatzem
Cambres magatzem
Espais cambres frigorífiques

-

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III

Euros
58,80
71,35
82,00
114,70
129,45
68,00
53,40
72,45
86,10
53,30

Relació per tipus de parades interiors i cambres magatzem
INT–TIPUS I

INT–TIPUS II

INT–TIPUS III

INT–TIPUS IV
INT–TIPUS V
C.M.–TIPUS I
C.M.–TIPUS II
C.M.–TIPUS III

57-60-61-64-65-66-67-81-99-100-101-102-103-104-105-106-108110-118-119-120-121-123-124-135-136-137-138-139-151-153-154155-156-157-158-159-160-163-179-185-189-213-214
2-56-58-59-62-63-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-83-84-85-8788-89-90-91-93-94-95-96-109-111-112-113-116-122-127-128-129130-131-132-133-134-141-142--145-146-147-148-149-150-161-162164-172-174-175-176-177-186-187-188-190-191-192-193-198-199200-201-202-203-205-208-210-211-215-216-217-218-219-220-221
3-4-5-6-7-8-9-10-12-12A-15-16-17-18-19-20-21-22-23-28-28A-29-3031-32-33-34-35-36-41-42-43-44-45-46-47-48-49-86-92-107-(114115)-117-143-144-152-165-166-167-168-169-170-171-173-178-180181-182-183-184-194-195-196-197-204-206-207-209-212-222-224225-226-227
1-11-13-14-23A-(26-27)-37-40-50-(51-52)-55-68-69-82-(97-98)-(125126)-223-228
39-(24-25)-38-(53-54)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-13A-14-15-16-17-18
19- 22- 38A- 38B
20-21

6.1.1.3. MERCAT DE SANTA EULÀLIA (SE)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Parades exteriors
Parades exteriors
Parades exteriors
Tendes
Tendes
Magatzems tancats

Euros
Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus I
Tipus II
Tipus I

73,50
85,55
110,15
126,25
60,20
67,95
78,45
108,25
115,45
199,20
58,55
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Magatzems tancats
Espais cambres frigorífiques

Tipus II

106,40
43,50

Relació per tipus, de parades interiors, exteriors, tendes i magatzems
INT–TIPUS I
INT–TIPUS II
INT–TIPUS III
INT–TIPUS IV
EXT–TIPUS I
EXT–TIPUS II
EXT–TIPUS III
EXT–TIPUS IV
TD-TIPUS I
TD-TIPUS II
MT-TIPUS I
MT-TIPUS II

7-10-13-34-36-37-38-39-46-48-49-51-52-53-54-61-62-63-64-65-6667-68-71-76-77
5-6-8-9-11-12-14-15-20-22-23-24-28-29-30-31-32-33-35-40-41-4243-44-45-47-50-55-56-57-58-59-60-69-70-72-73-74-75
1-2-3-16-17-19-21-25-26-27
4-18-(78-79)
23- 24- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52.
1- 2- 3- 4- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 18- 19- 20- 21.
5-6-16-17-22-25-26-36-37-38-39-40-41-42-43-53-54-55-56-57-58-5960.
35-44.
1-6-7-12-13.
2-3-4-5-8-9-10-11-14-15-16-17.
1-2
3.

6.1.1.4 MERCAT DE LA FLORIDA* (LF)
Tarifa
Parada interior núm. 1
Parada interior núm. 2
Parada interior núm. 3
Parada interior núm. 4
Parada interior núm. 5
Parada interior núm. 6
Parada interior núm. 7
Parada interior núm. 8
Parada interior núm. 9
Parada interior núm.10
Parada interior núm. 12
Parada interior núm. 13
Parada interior núm. 14
Parada interior núm. 15
Parada interior núm. 16
Parada interior núm. 18
Parada interior núm. 19
Parada interior núm. 20
Parada interior núm. 21
Parada interior núm. 22
Parada interior núm. 23
Parada interior núm. 24
Parada interior núm. 25
Parada interior núm. 26
Parada interior núm. 30
Parada interior núm. 31

Tarifes
326,45
326,45
326,45
591,35
574,75
591,35
574,75
573,10
557,40
557,40
429,30
429,30
461,60
710,80
413,75
453,90
333,10
333,10
431,00
431,00
432,50
432,50
452,55
452,55
452,55
467,70
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Parada interior núm. 33
Parada interior núm. 34
Parada interior núms 35-36
Parada interior núm. 37
Parada interior núm. 38
Parada interior núm. 39
Parada interior núm. 40
Parada interior núms. 41-42
Parada interior núms. 43-54
Parada interior núm. 44
Parada interior núm. 45
Parada interior núm. 46
Parada interior núm. 47
Parada interior núms. 48-49-50
Parada interior núm. 51
Parada interior núm. 52
Parada interior núm. 53
Parada interior núm. 55
Parada interior núm. 56
Parada interior núm. 57
Parada interior núms. 58-59
Parada interior núm. 60
Parada exterior núm. 1
Parada exterior núm. 2
Parada exterior núm. 3
Parada exterior núm. 4
Parada exterior núm. 5
Parada exterior núm. 6
Parada exterior núms. 7-8
Parada exterior núm. 11
Parada exterior núm. 12
Parada exterior núm. 13
Parada exterior núm. 14
Parada exterior núm. 15
Parada exterior núm. 16
Parada exterior núm. 17
Parada exterior núm. 18
Parada exterior núm. 19
Parada exterior núm. 20
Parada exterior núm. 21
Parada exterior núm. 22
Parada exterior núms. 23-24
Parada exterior núm. 25
Parada exterior núm. 26
Parada exterior núm. 27
Parada exterior núm. 28
Parada exterior núm. 29
Parada exterior núm. 30
Parada exterior núm. 31
Parada exterior núm. 32

698,50
473,30
937,80
421,45
421,45
421,45
796,15
980,40
1.594,90
709,10
427,40
872,55
909,45
2.772,35
871,55
637,00
637,00
619,60
635,30
781,00
693,70
701,80
266,00
266,00
266,00
266,00
286,30
286,30
438,50
268,15
268,15
267,90
268,15
268,15
284,90
284,90
284,90
252,80
252,80
252,80
252,80
472,55
301,10
301,10
269,00
269,00
269,00
277,10
277,10
277,10
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Parada exterior núm. 33
Parada exterior núm. 34
Parada exterior núm. 35
Parada exterior núm. 36
Parada exterior núm. 37
Parada exterior núm. 38
Parada exterior núm. 39
Parada exterior núm. 40
Parada exterior núm. 41
Parada exterior núm. 42
Parada exterior núm. 43
Parada exterior núm. 44
Parada exterior núm. 45
Parada exterior núm. 46
Parada exterior núm. 47
Parada exterior núm. 48
Parada exterior núm. 49
Parada exterior núm. 50
Parada exterior núm. 51
Parada exterior núm. 52
Parada exterior núm. 53
Parada exterior núm. 58
Parada exterior núm. 59
Parada exterior núm. 60
Parada exterior núm. 61
Parada exterior núm. 62
Parada exterior núm. 63
Parada exterior núm. 67
Parada exterior núm. 68
Parada exterior núm. 69
Parada exterior núm. 70
Parada exterior núm. 71
Parada exterior núm. 72
Parada exterior núm. 73
Parada exterior núm. 74
Parada exterior núm. 75
Parada exterior núms. 76-77-78
Parada exterior núm. 79
Parada exterior núm. 80
Parada exterior núm. 81
Parada exterior núm. 85
Parada exterior núm. 86
Parada exterior núm. 87
Parada exterior núm. 88
Parada exterior núm. 89
Parada exterior núm. 90
Parada exterior núm. 0
Parada exterior núm. 91
Parada exterior núm. 92
Parada exterior núm. 93

277,10
271,50
271,50
271,50
276,25
276,25
276,25
286,00
286,00
286,00
286,00
270,40
270,40
270,40
267,35
267,35
267,35
285,20
285,20
274,05
274,05
262,85
262,85
262,85
270,70
270,70
270,70
277,70
277,70
277,70
270,40
270,40
270,40
267,05
267,05
267,05
618,90
260,05
260,05
260,05
287,43
287,45
287,45
272,90
272,90
272,90
74,65
272,90
270,10
270,10
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Parada exterior núm. 94
Parada exterior núm. 99
Parada exterior núm. 100
Parada exterior núms. 101-102
Parada exterior núm. 103
Parada exterior núm. 104
Parada exterior núm. 105
Parada exterior núm. 106
Parada exterior núm. 107
Parada exterior núm. 108
Parada exterior núm. 109
Parada exterior núm. 110
Parada exterior núm. 111
Parada exterior núm. 112
Parada exterior núm. 113
Parada exterior núm. 114
Parada exterior núm. 115
Parada exterior núm. 116
Parada exterior núm. 117
Parada exterior núm. 118
Parada exterior núm. 119
Parada exterior núm. 120

242,20
242,20
279,05
381,85
279,05
279,05
279,05
262,30
262,30
265,35
265,35
265,35
265,35
256,70
262,85
262,85
158,45
83,75
83,75
83,75
83,75
182,75

* Aquestes quotes inclouen el cost dels consums d’aigua i electricitat, que estableix
l’apartat 6.1.3.2. de l’article 6 d’aquesta ordenança. Aquesta inclusió tindrà efecte
mentre l’activitat de les parades es desenvolupi en el mercat provisional de la Florida
(LF).
6.1.1.5. MERCAT DEL TORRENT GORNAL (TG)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Cambra Frigorífica
Cambra Frigorífica
Cambra Frigorífica

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III

Euros
48,50
58,05
64,05
78,00
102,55
62,00
31,25
38,10
45,00
58,15
64,05
31,65
49,55
70,75

Relació per tipus de parades interiors
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INT-TIPUS I
INT-TIPUS II
INT-TIPUS III

INT-TIPUS IV
INT-TIPUS V
MAG-TIPUS I
MAG.TIPUS II
MAG-TIPUS III
MAG-TIPUS IV
MAG-TIPUS V
C.F. TIPUS I
C.F. TIPUS II
C.F. TIPUS III

21- 22- 25- 37- 38- 39- 40- 52- 64- 67- 79- 93-94- 95- 96- 106- 109- 110.
3- 20- 23- 24- 28- 41- 42- 51- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 65- 66- 70- 7172- 73- 74- 75- 76- 80- 81- 91- 92- 105- 107- 108- 111- 123- 124-126.
1- 2- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 19- 43- 50- 53- 5462- 63- 68- 69- 77- 78- 90- 112- 113- 114- 115- 116-117- 118- 119- 120121- 122- 125- 127- 128- 129- 130.
(29-30) - (31-32) - (33-34) - (35-36) - (44-45) - (46-47) - (48-49) - (82-83) (84-85) - (86-87) - (88-89) - (97-98) - (99-100) - (101-102)- (103-104).
(26-27)- 131- 132.
2-3-4-5-6-40-41
1-7-8-9-10-11-12-22-27-28-29-30-31-32-38-39-42-43-44-45
13-14-19-20-21-23-24-25-26-33-34-35-36
15-37
16-17-18
1-2-3-4-5-6
8
7

6.1.1.6. MERCAT DE BELLVITGE(B1)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Locals comercials
Cambra frigorífica
Magatzem

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus VI

Euros
125,75
140,70
154,65
172,95
203,90
234,40
154,65
398,00
69,05

Relació per tipus de parades interiors i locals comercials
INT–TIPUS I
INT–TIPUS II
INT–TIPUS III
INT–TIPUS IV
INT–TIPUS V
INT–TIPUS VI
LC–TIPUS I

21-25-55
11-13-22-34-35-38-43-47-48-52-53
12-16-17-20-23-24-28-29-32-33-36-37-40-41-44-45-46-49-51-54-56-5758-59
14-15-18-19-26-27-30-31-39-42-50
(3-4)-(5-6)-(9-10)-(60-61)-(62-63)-(64-65)-(66-67)-(68-69).
(1-2)-(7-8)
101-102

6.1.1.7. MERCAT DE MERCA-2 CAN SERRA (CS) (sense conveni)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV

Euros
441,70
506,90
552,00
573,45
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Parades interiors
Parades interiors
Locals comercials
Locals comercials
Locals comercials
Locals comercials
Bar-Cafeteria
Unitat alimentació

Tipus V
Tipus VI
Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV

858,40
645,35
408,20
605,65
688,70
816,90
1.457,80
3.689,05

Relació per tipus, de parades interiors i locals comercials
INT–TIPUS I
INT–TIPUS II
INT–TIPUS III
INT–TIPUS IV
INT–TIPUS V
INT–TIPUS VI
LC -TIPUS I
LC -TIPUS II
LC -TIPUS III
LC -TIPUS IV

18- 19- 31
3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 29- 30- 33- 34- 35- 60
13- 14- 15- 16
17-20-21-22-23-24-25-26-27-28-32-36-38-39-40-43-44-45-46-48-49-5051-53-54-55-58-59-61
(1-2)
37- 41- 42- 47- 52- 56- 57
A-I
C-D-E-F-G-J-K
H
B

6.1.1.8. MERCAT DE MERCA-2 BELLVITGE (B2)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Locals comercials
Locals comercials
Locals comercials
Bar-Cafeteria
Cambra frigorífica

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III

Euros
127,25
132,75
158,75
172,25
271,20
115,80
162,00
190,50
370,90
1.080,25

Relació per tipus, de parades interiors i locals comercials
INT–TIPUS I
INT–TIPUS II
INT–TIPUS III
INT–TIPUS IV
INT–TIPUS V
LC–TIPUS I
LC–TIPUS II
LC–TIPUS III

2-3-15
12-13-14-16-17
4-7-8-10-11-18-19-20-21-22-23-24-25-30-33-36-39-42-45-48-51
1-9-26-27-28-29-31-32-34-35-37-38-40-41-43-44-46-47-49-50-52
(5-6)
A-C-G-H
B-E-F
D
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6.1.2.1. Tramitació d’expedient de canvi d’activitat que no generi liquidació 199,45
euros.
6.1.2.2. Tramitació d’expedient de canvi de titularitat, canvi de titularitat i activitat,
canvi d’activitat o permís d’obres que siguin denegats o desestimats per part del
sol·licitant 199,45 euros.
6.1.2.3. Tramitació d’expedients de cessió temporal i Societat Civil Privada 199,45
euros.
6.1.2.4. Qualsevol expedient que generi una liquidació d’import inferior al de la
tramitació de l’expedient, abonarà, només, l’import corresponent a aquest concepte.
(199,45 euros)
6.1.3. Els serveis complementaris s’ajustaran al següent règim:
6.1.3.1. Els titulars de les parades de venda de tots els mercats municipals que
consumeixin aigua i/o fluid elèctric estaran obligats a tenir el comptador corresponent
i formalitzar l’oportú contracte al seu nom amb la companyia de serveis corresponent.
6.1.3.2. Les parades de venda o instal·lacions comunes dels mercats municipals que
tinguin instal·lat un comptador a nom de l’Ajuntament, satisfaran el consum d’aigua o
d’electricitat a raó d’allò que facturi la companyia subministradora, incrementat amb
les despeses que s’hi ocasionin.
6.2) Per ocupació del domini públic per exercici del comerç
Les tarifes per la utilització privativa del domini públic regulat en aquesta ordenança
seran les següents:
6.2.1. En els llocs de venda dels mercats setmanals o trimestrals de comerç no
sedentari. S’aplicaran les següents tarifes:
6.2.1.1. Mercat setmanal de comerç no sedentari de Bellvitge i mercat setmanal de
comerç no sedentari del Torrent Gornal (“Pajaritos”) sense conveni, 41,50 euros per
m2/any, fraccionant-se en dos pagaments.
6.2.1.2. Mercat setmanal de comerç no sedentari del llibre, sense conveni, 97,95
euros per mòdul/any.
6.2.1.3. Mercats trimestrals autoritzats com a complement de les campanyes de
promoció comercial al voltant dels mercats municipals, sense conveni, 2,45
euros/m2/dia. En cas que l’import sigui inferior a 17,30 euros, s’aplicarà aquest import
mínim per despeses de gestió.
6.2.1.4. Mercats setmanals autoritzats com a complement de les campanyes de
promoció comercial al voltant dels mercats municipals, sense conveni, mòduls de fins
a 6 m2, 173,05 euros per mòdul/any.
6.2.2. En els llocs de venda per desenvolupament d’activitats de promoció de
productes. Per l’autorització municipal, per aquest concepte, es pagaran els següents
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drets per m2/dia:
6.2.2.1. Les activitats relacionades directament amb el mercat, 67,15 euros per m2 el
primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia, i el 25 per cent d’aquesta
quantitat el tercer dia i següents.
6.2.2.2 Les activitats no relacionades directament amb el mercat, 117,55 euros per
m2 el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia, i el 25 per cent
d’aquesta quantitat el tercer dia i següents.
6.2.2.3. Les activitats que utilitzin un espai de forma indeterminada, pagaran 531,65
euros per m2 el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia, i el 25 per
cent de l’esmentada quantitat el tercer dia i següents.
6.2.3. Els bars-cafeteries dels mercats municipals que sol·licitin instal·lar taules en els
espais comuns dels mercats, i que puguin ser autoritzats, hauran d’abonar les
quantitats següents: 76,00 euros per cada conjunt format per una taula i quatre
cadires.”

Es modifica l’apartat 6 de l’article 7 que passa a tenir la redacció següent: (...)
7.6. Coeficients correctors per activitat i número de parada: Els valors que resultin de
l'aplicació de les regles anteriors es multiplicaran pels coeficients que es detallen per
les parades que es relacionen a continuació:

MERCAT DE
COLLBLANC

COEFICIENTS CORRECTORS
1,6
1,4
1,2

0,8

0,6

0,4

(...)
Fuites i verdures

(114-115),
143,144, 177

108,144

(...)

Es modifica l’apartat 8 de l’article 7 que passa a tenir la redacció següent:
(...)
““7.8. Barems per a les transmissions de les autoritzacions als mercats setmanals de
comerç no sedentari.
7.8.1. Mercat setmanal de comerç no sedentari de Bellvitge i mercat setmanal de
comerç no sedentari del Torrent Gornal (“Pajaritos”): 579,65 euros/m2, multiplicat per
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la superfície a transmetre i proporcionat al temps de durada de l’autorització que resti
en vigor.
7.8.2. Mercat setmanal de comerç no sedentari del llibre, sense conveni: 1.412,65
euros, proporcional al temps de durada de l’autorització que resti en vigor”.

Es modifica la Disposició Transitòria que passa a tenir la redacció següent:
“Amb vigència exclusiva per l’exercici 2015, es redueixen a la meitat els percentatges
fixats als apartats 7.1, 7.2, 7.3 i 7.7 de l’article 7 d’aquesta ordenança fiscal”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 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

ARTICLE 6 Tarifes
Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“Tarifes per l’elaboració d’informes
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la es fixa en el quadre de
tarifes següent:
Tarifa
1. Informe d’arrelament social. Per informe
2. Informe d’integració social. Per informe
3. Informe d’adequació de l’habitatge per reagrupament familiar, incloses
renovacions. Per informe

Euros
60,50
60,50
105,05”
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Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.19 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS

ARTICLE 6 Tarifes

Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:

“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
Tarifa
Celebració de matrimonis civils amb cerimònia al Palauet Can Buxeres. Per
celebració

Euros
204,00”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
SEGON.- EXPOSAR al públic aquests acords en el tauler d’edictes de l’Ajuntament,
en un diari dels de més difusió de la província i en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona durant un termini de trenta dies, dins dels quals les persones interessades
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptats els acords en el cas que no es
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presentin reclamacions en el període d’exposició pública i PUBLICAR en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius, i el text íntegre de les
modificacions de les ordenances fiscals, les quals s’aplicaran a partir de l’1 de gener
de 2015 i tindran vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General i a la Direcció de Serveis
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals.

DICTAMEN 4.PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 4/2014
DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
Vist l’Informe favorable condicionat de la Intervenció General que literalment diu:
“INFORME FAVORABLE CONDICIONAT al compliment dels mateixos tràmits que els
d’aprovació del Pressupost, a l’ajustament dels crèdits mitjançant la modificació de
crèdits corresponent i a l’adaptació al Pla de Sanejament.” No obstant això, es dóna
compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb
15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATESA la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament aprovada per acord del Ple
en sessió de 20 de desembre de 2013.
ATÈS que l’article 27.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla pot ser
modificada amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.
ATÈS que l’article 126.3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, estableix que
la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la seva modificació.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació de 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.
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El Ple, a proposta de la tinenta d’alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals i, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació núm. 4/2014 de la plantilla del
personal al servei de l’Ajuntament d’acord amb el detall següent:
1. PERSONAL FUNCIONARI
1.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Tècnic/a esportiu/va
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: Comeses especials
Subgrup: C1
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Oficial/a
Classe de personal d’oficis
Subgrup: C2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Titulat/ada mitjà/ana gestió hisendes locals
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: Comeses especials
Subgrup: A2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Auxiliar
Escala: Administració General
Subescala: Auxiliar
Subgrup: C2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
1.2. Creació de places
Denominació de la plaça: Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que es creen: 4
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest acord, amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals les
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persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptat l’acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR la modificació de la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de Personal Funcionari.
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia de la modificació de la plantilla definitivament
aprovada a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.

DICTAMEN 5.PER A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
GENERAL PER A L’EXERCICI 2015 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL
SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, i sotmès a votació s'aprova amb 15 vots favorables dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots en contra dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; 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 2015, 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
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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 relatius a l’expedient del Pressupost i al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària.
ATÈS que la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, en data 17 de
setembre ha dictat Resolució núm. 6819/2014, aprovant l’avantpojecte de Pressupost
Municipal per a l’exercici 20145.
ATÈS que la Junta de Govern Local ha aprovat, en sessió de 23 de setembre de
2015, el projecte de pressupost de referència.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost i la plantilla és el Ple de
l’ajuntament, d’acord amb l’article 123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i l’article 168.4 del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu2/2004, de 5 de març.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, 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 2015, 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 ............................................

100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
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Total estat d’ingressos ................................................

227.218.000,00

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 ............................................

78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00

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

227.218.000,00

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 ......................................................
A.1)Resultatd’explotació
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingressos financers ...............................................
15. Despeses financeres ............................................

2.554.003,00
0,00
0,00
- 526.210,00
3.036.022,00
- 3.621.738,70
- 1.341.086,40
- 101.191,90
0,00
0,00
0,00

- 202,00

2.828,00
- 2.626,00
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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 .
A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19) ..........

202,00

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

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
2.554.003,00
2.498.197,00
540.653,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.592.853,00

Estat de despeses

Cap. 1 Despeses de personal .....................................
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis ..............
Cap. 3 Despeses financeres .......................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................

3.621.738,70
1.867.296,40
2.626,00
0,00
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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 ..............................................

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.491.661,10
101.191,90
5.592.853,00

PRESSUPOST GENERAL
ABANS DE LA CONSOLIDACIÓ
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 ............................................

100.360.395,63
6.798.717,14
27.398.684,49
79.178.620,60
3.506.478,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00

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

232.810.853,00

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 ............................................
Total ............................................................................

82.234.240,91
91.284.780,95
5.561.626,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
32.709.661,10

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

101.191,90

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

232.810.853,00
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TRANSFERÈNCIES INTERNES

Estat d’ingressos

Cap. 3 Taxes i altres ingressos ...................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 7 Transferències de capital ................................

2.032.613,00
2.498.197,00
0,00

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

4.530.810,00

Estat de despeses

Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis ..............
Cap. 3 Despeses financeres .......................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 7 Transferències de capital ................................

2.032.613,00
0,00
2.498.197,00
0,00

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

4.530.810,00

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març
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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
100.360.395,63
0,00
6.798.717,14
0,00
24.844.681,49
2.554.003,00
76.680.423,60
2.498.197,00
2.965.825,00
540.653,00
0,00
0,00
8.567.957,14
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
100.360.395,63
0,00
6.798.717,14
0,00
27.398.684,49 2.032.613,00
79.178.620,60 2.498.197,00
3.506.478,00
0,00
0,00
0,00
8.567.957,14
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00

Total
consolidat
100.360.395,63
6.798.717,14
25.366.071,49
76.680.423,60
3.506.478,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00

TOTAL

227.218.000,00

232.810.853,00

4.530.810,00

228.280.043,00

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
82.234.240,91
0,00
91.284.780,95 2.032.613,00
5.561.626,00
0,00
14.778.056,10 2.498.197,00
300.000,00
0,00
9.753.129,70
0,00
6.510.000,00
0,00
5.014.827,44
0,00
17.273.000,00
0,00

Total
consolidat
82.234.240,91
89.252.167,95
5.561.626,00
12.279.859,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00

Capítols

5.592.853,00

DESPESES

Capítols

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
78.612.502,21
3.621.738,70
89.417.484,55
1.867.296,40
5.559.000,00
2.626,00
14.778.056,10
0,00
300.000,00
0,00
9.753.129,70
0,00
6.510.000,00
0,00
5.014.827,44
0,00
17.273.000,00
0,00

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

227.218.000,00

Amortitzacions
TOTAL

227.218.000,00

5.491.661,10

232.709.661,10

101.191,90

101.191,90

5.592.853,00

232.810.853,00

4.530.810,00

228.178.851,10

4.530.810,00

228.280.043,00

101.191,90

SEGON.- APROVAR inicialment les Bases d’execució del pressupost general per a
l’exercici de 2015, 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 2015, integrat per:
⋅
El pressupost de l’ajuntament, per import de 227.218.000,00 euros.
⋅
Els estats previsionals d’ingressos i despeses de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal “La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA”, que rep
del pressupost de l'ajuntament per al 2015 subvencions d’explotació o de capital
per import de 2.498.197,00 euros.
Als efectes del que disposa l’article 2.1 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, els ens que integren el sector administracions
públiques, pel càlcul del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla
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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 2015
1.- Per 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. 227.218.000,00 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.
a) Pressupost de l’Ajuntament. 227.218.000,00 euros
3.- Per transferències internes entre els ens, es concedeixen crèdits per un
import de 4.530.8100,00 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 17.273.000,00 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” s'inclouen les
estimacions de despeses i d’ingressos per import de 5.592.853,00 euros als que
s’acompanyen així mateix els estats previsionals escaients.
Article 3r.- Classificació per Àrees de despesa dels crèdits dins del pressupost
de l'ajuntament per a 2015
Els crèdits inclosos en els Capítols I al IX de l’estat de despeses del pressupost
de l'Ajuntament, s'agrupen en programes de despesa en funció dels objectius a
assolir. 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:
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Àrea de despesa
1. Serveis públics bàsics
2. Actuacions de protecció i promoció social
3. Producció de béns públics de caràcter preferent
4. Actuacions de caràcter econòmic
9. Actuacions de caràcter general
0. Deute públic
Total general pressupost

Import
(EUR)
77.686.579,61
25.482.747,74
34.767.377,64
9.721.261,17
57.028.033,84
22.532.000,00
227.218.000,00

Article 4t.- Del finançament dels crèdits del pressupost de despeses de
l’ajuntament per a 2015
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 227.218.000,00 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 5.592.853,00 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.- Principis generals
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 mitjançant
provisió de la persona titular de la secció pressupostària que els proposi, llevat que es
tracti d'expedients qualificats de crèdits extraordinaris, suplementaris, incorporació de
romanents de crèdit o baixes per anul·lació, que, en aquest cas, la provisió d'iniciació
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correspondrà a la persona titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals.
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 general, cap de serveis de la
secció pressupostària afectada 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.
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 l’informe preceptiu en aplicació del TRLRHL i
efectuarà la tramitació comptable que preveu la Instrucció del model normal de
comptabilitat local aprovada per Ordre 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
per a la seva finalització en funció de la qualificació jurídica de l'expedient tramitat.
6.- A la Intervenció Municipal correspondrà l’avaluació inicial del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària als expedients de modificació de crèdits en
aplicació d’allò que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)
7.- 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 30 de juny de l'exercici immediatament posterior, la
totalitat dels tramitats perquè aquesta formi el Compte General de l'Administració
municipal.

Article 6è.- Competències 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
1.- A la persona titular de l’Àrea d’ Hisenda i Recursos Generals li correspondrà
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proposar a la Junta de Govern Local l’aprovació de tots els expedients de modificació
de crèdits pressupostaris que es tramitin per a la seva aprovació.
2.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar mitjançant acord, previ informe
favorable de l’Òrgan de Programació i Pressupostos i de la Intervenció General les
modificacions pressupostàries en les modalitats següents:
⋅ Transferències de crèdit que afectin a diferents seccions i programes
pressupostaris sempre i quan no varií l’àrea de despesa
⋅ 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.
3.- L’Òrgan de Programació i Pressupostos haurà de realitzar les actuacions
necessàries a fi d’ajustar les partides pressupostaries que presentin saldo negatiu
(vinculació jurídica de crèdits), referits a 31 de desembre de 2015, mitjançant relació
de crèdits, per la seva ratificació en l’expedient d’aprovació de la liquidació del
pressupost
4.- 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 Recursos Generals, qui ho elevarà per a la seva aprovació a la Junta de
Govern Local.
5.- En cas de discrepància entre l’informe emès per l’Òrgan de Programació i
Pressupostos i l’emès per la Intervenció General, aquesta serà resolta mitjançant
decret de l’Alcaldia, de conformitat amb allò que preveu l’article 217.1 TRLRHL
6.- En tot cas, un cop resolta la discrepància, aprovat l'expedient i esdevingut
executiu, es trametrà a la Intervenció General (Unitat Fiscal) certificació de la seva
aprovació amb l'objecte que per la dita unitat es doni compliment d’allò que preveu
l'article 207 TRLRHL
7. De conformitat amb els Decrets 9383/2011 i 9385/2011, correspon al ple
l’acceptació de subvencions si així s’exigeix de manera expressa en la corresponent
normativa reguladora, sinó existís aquesta previsió normativa l’acceptació
correspondrà a la Junta de Govern Local quan la quantia de la subvenció atorgada
superi els 5.000 euros; i als/ a les Tinents/es d’alcaldia titulars d’àrea o als/ a les
regidors/es de govern, i al/a les regidors/es president/es de Districte quan la
subvenció a acceptar sigui igual o inferior a 5.000 euros.
8. Correspondrà als corresponent Tinents/es d’alcaldia titulars d’àrea,
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regidors/es de govern , i regidors/es president/es de 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 exigeixi
l’acord del ple.
Article 7è.- Modificacions de crèdit
1.- 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 Recursos Generals.
2.- Correspon al Ple, de conformitat amb el que s'estableix als apartats 2 i 3 de
l’article 177 i a l’apartat 2 de l’article 179 TRLRHL, en relació amb el que disposa
l’article 123.1.p) de la 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
3.- El crèdits pressupostaris dotats en el pressupost general de l’exercici 2015 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 les següents
modificacions de crèdit: ampliacions de crèdit, incorporacions de crèdit, crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit.
Article 8è.- Crèdits ampliables
De conformitat amb el que estableix l'article 178 del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, 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:
Secció 01:
Programa 9201 “Secretaria General”
concepte pressupostari 227.05.00 “Processos electorals”
Finançat a través de Transferència Sots Delegació del Govern a Barcelona,
Processos electorals i Administració de la Generalitat de Catalunya, Processos
electorals.
Secció 02:
Programa 9230 “Sistemes d’informació corporativa”
concepte pressupostari 216.00.00 “Reparacions, manteniment i conservació
d’equipaments per a processos d’informació.”
Finançat a través dels ingressos efectius procedents d’ingressos per sinistralitat.
Programa 9310 “Política econòmica i fiscal”
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concepte pressupostari 226.03.00 “Publicacions en diaris oficials”
Finançat a través de “Reintegrament anuncis particulars”.
Programa 9320 “Gestió del Sistema Tributari”
concepte pressupostari 226.03.00 “Publicacions diaris oficials”
Finançat a través de "Reintegrament anuncis particulars".
Programa 9430 “Transferències a altres entitats locals”
concepte pressupostari 464.00.00 “Transferències corrents a Àrea Metropolitana de
Barcelona”.
Finançat amb els majors ingressos que es produeixin pel concepte de cessió de
tributs i fons complementaris de finançament.
Secció 03:
Programa 3230 “Manteniment de centres docents”
concepte pressupostari 212.00.00 “Reparacions, manteniment i conservació d’edificis
i altres construccions”
Finançat a través d’”Ingressos per sinistralitat".
Programa 3330 “Museus i arts plàstiques”
concepte pressupostari 227.06.04 “Estudis i treballs tècnics Tecla Sala ”
Finançat a través d’ingressos “Ingressos Centre d’art Tecla Sala”
Programa 3340 “Promoció cultural”
concepte pressupostari 226.99.01 “Altres despeses diverses Difusió artística”
Finançat a través d’ingressos per venda d’entrades del Teatre Joventut i Auditori
Barradas
Programa 3341 “Promoció Cultural del lleure per a joves”
concepte pressupostari 212.00.00 “Reparacions, manteniment i conservació d’edificis
i altres construccions”
Finançat a través “d’ingressos per sinistralitat".
Programa 3420 “Instal·lacions esportives”
concepte pressupostari 212.00.00 “Reparacions, manteniment i conservació d’edificis
i altres construccions”
Finançat a través “d’ingressos per sinistralitat”.
Programa 3421 “Gestió poliesportius”
concepte pressupostari 212.00.00 “Reparacions, manteniment i conservació d’edificis
i altres construccions”
Finançat a través “d’ingressos per sinistralitat”.
Secció 04:
Programa 1300 “Administració general de la seguretat i convivència i civisme”
concepte pressupostari 226.99.00 “Altres despeses diverses”
Finançat a través de transferències de la Direcció General de Presons del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
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Programa 1320 “Seguretat i ordre públic”
concepte pressupostari 214.00.00 “Reparació, Manteniment i conservació de material
de transport”
Finançat a través d’ ”Ingressos per sinistralitat”.
Programa 1330 “Ordenació del tràfic i de l’aparcament”
concepte pressupostari 227.06.03 “Servei de retirada de vehicles i gestió
d’estacionaments vigilats “La Farga””
Finançat a través d’ ”Ingressos per retirada de vehicles”
Secció 05:
Programa 2311 “Serveis Socials”
concepte pressupostari 143.01.01 “Altre personal subvencions”.
Finançat a través del conveni amb el Ministeri d’Assumptes Socials.
Programa 2312. “Dona”
concepte pressupostari 227.06.10 “Estudis i treballs tècnics polítiques d’igualtat
home-dona”.
Finançat a través del conveni amb la Diputació de Barcelona.
Secció 06:
Programa 1522 “Conservació i rehabilitació de l’edificació”
concepte pressupostari 226.99.02 “Altres despeses diverses execucions
subsidiàries”.
Finançat a través d’“Ingressos efectius per tal concepte i de multes coercitives”.
Programa 1533 “Manteniment de les vies públiques”
concepte pressupostari 210.00.01 “Reparacions,
d'infraestructura i béns naturals (Via pública)”.
Finançat a través d’“Ingressos per sinistralitat”.
Programa 1650 “Enllumenat públic”
concepte pressupostari 210.00.00 “Reparacions,
d'infraestructura i béns naturals (enllumenat)”.
Finançat a través d’ingressos per sinistralitat”.

manteniment

i conservació

manteniment

i conservació

Programa 9331 “Manteniment d’edificis municipals”
concepte pressupostari 227.06.02 “Estudis i treballs tècnics contracte conservació
edificis municipals-instal.lacions”. Finançat a través dels ingressos efectius
procedents d'ingressos per sinistralitat (finançament compartit amb els programes
1532 i 1533). El finançament es determinarà mitjançant informe de la Unitat operativa
escaient.
Programa 9331 “Manteniment d’edificis municipals”
concepte pressupostari 227.06.04 “Estudis i treballs tècnics contracte conservació
edificis municipals-obra civil”. Finançat a través dels ingressos efectius procedents
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d'ingressos per sinistralitat (finançament compartit amb els programes 1532 i 1533).
El finançament es determinarà mitjançant informe de la Unitat operativa escaient.
Article 9è.- Vinculació dels crèdits pressupostaris
1.- Els crèdits imputables a l'estat de despeses de cadascun dels ens
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,
funcional-programàtica 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 d'alcalde/regidors
responsables de cada secció pressupostària en base al Decret de l’Alcaldia
9385/2011 de 12 de desembre 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 a nivell d'article
pressupostari dins del seu capítol, àrea de despesa i secció pressupostària, sense
perjudici què els mateixos, pel principi d'especificació pressupostària, es trobin
desagregats a nivell de concepte, subconcepte i partida pressupostària amb les
especificacions que s'indicaran en els apartats següents.
3.- Malgrat el que es disposa en l'apartat 2, els capítols 1 i 2 de cadascuna de
les seccions pressupostàries i per cada programa, queda vinculat a nivell de capítol.
Llevat dels conceptes 160.00, seguretat social, 162.00,formació i perfeccionament del
personal, 221.00 energia elèctrica, 221.01 aigua, i 221.02 gas, que vincularan a nivell
de concepte
4.- Malgrat el que es disposa als apartats 2 i 3, les inversions reals dotades en
els capítols VI i VII de cadascuna de les seccions pressupostàries, queden vinculades
a nivell de projecte d'inversió, sens perjudici de l’existència de subpartides
pressupostàries
5.- Malgrat el que disposa l’apartat 2, el programa 0110 “Deute públic” de la
secció pressupostària 02 ”Hisenda i Recursos generals”, quedarà vinculat
jurídicament a nivell de capítol.
6.- 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
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creació de partida pressupostària amb dotació inicial zero (0), en aplicació d'allò que
es disposa a l'article 10.3
7.- Malgrat el que disposen els apartats 2 i 3, no vincularan les aplicacions
pressupostaries codificades amb el subconcepte de despeses 90 derivades
d’expedients de modificacions de crèdit en la modalitat d’incorporació de romanents.

Article 10è.- Especialitats en la gestió de crèdits
1.- Els diferents programes pressupostaris continguts en cada secció
pressupostària en els que existeixen conceptes que, previstos a l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, no tinguin dotació inicial, s’entendrà que les
despeses que per aquests conceptes es gestionin, es troben dotades en el programa
d’Administració General de la seva secció pressupostària, sempre que aquest
programa es trobi dotat pressupostàriament.
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 projectes finançats a càrrec de
subvencions procedents de Fons Europeus, en els quals l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat actuï en qualitat d’òrgan intermig, es codificaran amb el subconcepte 80,
i s’identificaran amb un codi de projecte concret i específic per cada projecte.
5.- Les partides 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, dels articles 45 al 47 ambdós inclusius, excepte el
subconcepte 464.01 “Transferències Àrea Metropolitana de Barcelona: recollida
selectiva de residus”, podran ser declarats, els crèdits que emparen, com a no
disponibles, a partir de 30/06/2015, per Decret de l’Alcaldia Presidència i per
delegació de la mateixa, per la Tinent d’alcalde d’Hisenda i Recursos generals, 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.
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6.- Per l’import corresponent a subvenció rebuda de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per l’anualitat de l’exercici 2015 del Programa d’actuacions de millora
urbana pel període 2012-2015 es comptabilitzarà un únic dret reconegut que serà
imputat al concepte d’ingressos 764 Simultàniament es comptabilitzarà, pel mateix
import, un ADO a la partida pressupostària 2110-02-9430-464.00.00
Les formalitzacions dels ingressos i les despeses s’efectuaran en la mesura
que les inversions 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
pressupostaria que requereixi un seguiment i control individualitzat, es seguiran
respectivament segons s’escaigui, els criteris establerts en les Àrees 6 i 7 de la
ICAL Model Normal, de Projectes de despesa i de Despeses amb finançament
afectat, i en concret els criteris següents:
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 2015, 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 029200-601.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 d’obligacions pressupostàries.
Les aplicacions pressupostàries de projectes de despeses amb finançament afectat
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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 2013, que al 31 de desembre de
2014 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 del programa
pressupostari 241 “Desenvolupament econòmic i promoció de l’ocupació” 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 pressupostaries a efectuar en cada exercici per cadascun dels
projectes de despesa amb finançament afectats requeriran de 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
simultàniament a la modificació de crèdits per generació,els corresponents crèdits
pressupostaris finançats amb recursos ordinaris mitjançat l’aprovació de la
corresponent modificació de crèdits.
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 Promoció econòmica”, fins al seu definitiu tancament
7.3.) Cada aplicació pressupostaria 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 i no seguiran les regles de vinculació
jurídica establerta a l’article 9 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.
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TÍTOL SEGON
De les despeses de personal
CAPÍTOL PRIMER
Article 11è.- Despeses de personal per a l’exercici 2015
1.- Per tot l'exercici 2015 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.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.a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels representants
municipals a la Junta Arbitral de Consum, queden fixades per l'exercici 2015 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.
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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
2015 en 80,00 euros per assistència a reunió, aplicant-se el que preveu l'article 28.1
del Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó de servei,
mantenint-se, en cada cas, els límits previstos en l'article 27 i 32.3.
c) La justificació del pagament s'efectuarà mitjançant certificació de l'assistència
a la reunió, lliurada pel/per la president/a del consell escolar o, per defecte, mitjançant
declaració del tinent d'alcalde, regidor delegat de districte o coordinador, director de
serveis/cap de serveis de l'àrea de la que depenguin els consells escolars.
7.- En qualsevol cas, les indemnitzacions previstes en els apartats 1, 2 i 3,
solament es faran efectives quan hi hagi decret d'Alcaldia o del/de la tinent d'alcalde o
del/ de la regidor/a delegat/a respectiu, en el que s'autoritzi la sortida, punt de
destinació i duració de l'autorització.
8.- La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article seran
incompatibles amb la compensació per qualsevol altra despesa amb excepció de les
de viatge, que es regiran per la normativa específica derivada del Real Decreto
462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei, o per la legislació
vigent en cada moment.
9.- La utilització pel personal que depèn d'aquesta Administració de vehicle
propi dins dels límits de l’àrea metropolitana, serà indemnitzat al preu fixat per la
normativa indicada en els paràgrafs precedents, sense necessitat de decret de
rescabalament, encara que serà necessària la conformitat del gerent, coordinador de
l’àrea, director de serveis o, en el seu cas, cap de serveis a través de documents
normalitzats. Si en el conveni col·lectiu d'aquest ajuntament es fixen quantitats
superiors a les de la normativa indicada, seran aquestes quantitats les que regiran pel
pagament de les indemnitzacions.
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.
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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, solament podran formalitzar-se contractacions
de personal en règim de caràcter temporal.
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
1/1995, de 24 de març. 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 02 “Hisenda i
Recursos Generals”, 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
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L'import dels avals que pugui prestar aquesta Administració, incloses les societats
privades municipals, en el decurs de l'exercici de 2015, 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 percebre per l’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.- Les societats privades municipals de capital totalment públic, estaran
exemptes 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 a 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 2015 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.
3. Les operacions de crèdit a curt termini que es concertin durant l’exercici 2015
per a cobrir situacions transitòries de finançament quedaran cancel·lades al 31 de
desembre de 2015
Article 17è.- Operacions de crèdit a llarg termini per a inversions
1.- S’autoritza la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals perquè
durant l’exercici de 2015, procedeixi a la reestructuració del deute viu a 31 de
desembre de 2014 en els termes previstos a la normativa vigent, en especial la
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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.- S'autoritza la Junta de Govern Local, o quan s’escaigui el Ple de
l’ajuntament, perquè previs els tràmits reglamentaris i sense perjudici d’allò que
preveu l'article 5 TRLRHL, l’article 40 del Reglament del patrimoni dels ens locals i el
text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost , procedeixi a efectuar operacions d'alienació de béns del
Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge.
2.- El producte de les esmentades operacions es podrà destinar total o
parcialment, com ingrés afectat, a la reducció del deute viu mantingut per aquesta
Administració per operacions financeres a curt o llarg termini qualificades de
naturalesa inversora, havent-se d’aprovar l’expedient per acord de la Junta de Govern
Local d’aquest Ajuntament.
3.- Quan el producte de les operacions contemplades en l'apartat anterior no es
destini total 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 d ela 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 del capital viu que té aquesta Administració pels diferents préstecs
concertats.
2.- El concepte d’ingressos que nodreix l’estat de despeses es troba
ressupostat 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 2015 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
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financers” de l’estat de despeses.

TÍTOL QUART
Dels procediments de la gestió pressupostària
CAPÍTOL PRIMER
Procediments de gestió de les despeses
Article 20è.- Normes generals per actes d'autorització i compromís de despesa
i liquidació del compromís d'obligacions.
1.-Els 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 9385/2011 de 12 de desembre de 2012, així com de les aprovades per
acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre 2011.
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 9383/2011 de 12 de desembre de 2011.
3.- En la liquidació 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, pel que es refereix a certificacions d'obres, serveis,
subministraments i assistència tècnica. Quan es tracti de factures, la liquidació del
compromís de despesa es plasmarà en el mateix document de gestió comptable.
4.- 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
5.- De conformitat amb el que preveu el Decret 9385/2011, de 12 de desembre
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 Recursos Generals.
6.- L'ordenació de pagaments d’acord amb el Decret de l’Alcaldia 9385/2011 de
12 de desembre, serà competència de la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, i la seva corresponent fiscalització formal s'efectuarà en base a
les factures i certificacions corresponents sobre el document de gestió comptable en
fase "O", en el que figurarà la corresponent proposta de pagament de l'àrea gestora
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la qual serà subscrita pel gerent, coordinador, director de serveis/cap de serveis de
l'àrea gestora. En cas d'inexistència, absència, vacant, malaltia, abstenció legal o
reglamentària de la direcció de serveis o cap de serveis, aquest serà substituït pel/per
la cap de secció a qui afecti el document de gestió comptable.
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, de subministraments i d'assistència
tècnica 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
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.- Malgrat tot, la tramitació de documents de gestió comptable pel concepte de
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 i es tramitaran conforme
el que disposen els articles següents.
Article 22è.- Gestió de contractes menors
1.- S'autoritza el gerent, coordinadors/es, directors/es o,caps de servei de
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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, quan es
tracti d’altres contractes.
2.- L’inici de l’expedient de despesa a què fa referència l’apartat anterior i
conforme determina la normativa administrativa sobre contractació, es farà mitjançant
document de retenció de crèdit (RC) que s’acompanyarà pels contractes superiors a
6.000,00 euros del plec de condicions econòmiques-administratives i, en el seu cas,
de les tècniques particulars. Els plecs de condicions i en aplicació d’allò que disposa
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals ROAS), aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny, es sotmetrà a l’informe preceptiu de la Secretaria i
Intervenció General.
3.- La justificació del document de gestió comptable en fase d'autoritzaciócompromís de despesa -(AD)- i en fase de liquidació del compromís de despesa -(O)s’efectuarà de la següent manera:
3.1. Contractes menors de subministrament
a) Contractes menors de subministrament fins a 6.000,00 euros mitjançant
diligència a la factura original del tenor literal que s'expressa en l'apartat següent.
b) Contractes menors de subministrament compresos entre 6.000,01 i
18.000,00 euros, s'adjuntarà al document de gestió comptable (AD):
b.1) Contracte degudament signat acompanyat dels plecs de condicions
econòmico-administratives i tècniques particulars,
b.2) Justificació de l’ ingrés de la fiança si no hagués estat excepcionada. Així
mateix s'adjuntarà al document de gestió comptable (O): a) Certificació que li
correspongui, segons tipus de contracte, en el model normalitzat,
b.3) Justificació de d’ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada. Així mateix s'adjuntarà al document de gestió comptable (O): a)
Certificació que li correspongui, segons tipus de contracte, en el model
normalitzat,
b.4) Factura original on s'insereixi la següent diligència"... 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 de servei - Signat. .....".
Els documents que s’indiquen als apartats b.1) i b.2) del present paràgraf
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podran ser substituïts per document “faig constar” de la Unitat de Contractació
actuant, en que obligatòriament s'haurà d'indicar la data i import de la fiança
constituïda.
3.2. Contractes menors d’obres.
a) Contractes menors d'obres fins a 6.000,00 euros mitjançant diligència a la
factura original del tenor literal que s'expressa en l'apartat següent.
b) Contractes menors referits a obres compreses entre 6.000,01 i 50.000.00
euros, s'adjuntarà al document de gestió comptable (AD):
b.1) Contracte degudament signat acompanyat dels Plecs de condicions
econòmico-administratives i tècniques particulars, en el seu cas,
b.2) Memòria, plànols i pressupost efectuat per l’Administració i signat per
tècnic habilitat on hi consti la conformitat de l’adjudicatari,
b.3) Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o últim rebut pagat, en el seu
cas;
b.4) Declaració de l’interessat on especifiqui estar al corrent de les seves
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
b.5) Justificació de l’ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada. Així mateix s'adjuntarà al document de gestió comptable (O): a)
Certificació que li correspongui, segons tipus de contracte, en el model
normalitzat, b) Factura original on s'insereixi la següent diligència:
"... Recepcionada de conformitat en preus, qualitats i unitats que consten en la
memòria i pressupost redactat per aquesta Administració i acceptat per
l'adjudicatari.- L'Hospitalet de Llobregat, a .....- El Director del Projecte.- Signat:
.... .- Vist i Plau - El Gerent/Coordinador/Director/Cap de Serveis.- Signat”
Els documents que s’indiquen als apartats b.1), b.2, i b.3) del present paràgraf
podran ser substituïts per document “faig constar” de la Unitat de Contractació
actuant.
3.3. Contractes menors de serveis
a) Contractes menors de serveis fins a 6.000,00 euros mitjançant la diligència
a la factura original del tenor literal que s'expressa en l'apartat següent.
b) Contractes menors de serveis compresos entre 6.000,01 euros i 18.000.00
euros s'adjuntarà al document de gestió comptable (AD):
b.1) Contracte degudament signat i acompanyat dels plecs de condicions
econòmico-administratives i tècniques particulars, en el seu cas,
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b.2) Memòria de la Unitat en la que hi consti la necessitat del servei i la
impossibilitat de efectuar-lo amb medis materials propis de l’Administració,
b.3) Condicions i extensió de l’assistència tècnica
b.4) Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o últim rebut pagat, en el seu
cas;
b.5) Declaració de l’interessat on especifiqui estar al corrent de les seves
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
b.6) Justificació de l’ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada. Així mateix s'adjuntarà al document de gestió comptable (O): a)
Certificació que li correspongui, segons tipus de contracte, en el model
normalitzat, b) Factura original on s'insereixi la següent diligència:
"... Recepcionada de conformitat amb les condicions i extensió del servei que
consta en la Memòria d'aquesta Administració acceptada per l'adjudicatari.L'Hospitalet de Llobregat, a ......- El Cap de Secció.- Signat: ..... .- Vist i Plau - El
Gerent/Coordinador/Director de Serveis/Cap de Serveis.- Signat: .....".
Els documents que s’indiquen als apartats b.1), b.2) b.3), b.4), b.5), i b.6) del
present paràgraf podran ser substituïts per document “faig constar” de la Unitat
de Contractació actuant.
4.- L'aprovació dels actes d’autorització pressupostària-compromís de despesareconeixement de l’obligació dels contractes menors d’import inferior a 6.000,00
euros, s'efectuarà, per delegació de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de
2011 pels Tinents d'alcalde i Regidors de Govern a qui correspongui la gestió
pressupostària i sobre el propi document de gestió comptable.
Anyalment el Servei de Comptabilitat de la Intervenció General remetrà a la
Secretaria General document llistat on constin tots els actes d'autorització
pressupostària-compromís de despesa-reconeixement de l’obligació (ADO) efectuats
per l’Administració inferiors a 6.000,00 euros als que es referix el paràgraf anterior.
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 conforme determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sens
perjudici de l'exigència de responsabilitats que es poguessin derivar de les
actuacions, exigides conforme determina el Real decret 429/1993, de 26/03.
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6.- El Servei de Comptabilitat de la Intervenció General, a través del mòdul de
tercers creditors o del mòdul de despeses amb finançament afectat i de projecte de
despeses, habilitarà els medis necessaris pel control del contingut dels contractes
menors inferiors a 6.000,00 euros regulats en l’article 22.4.
Quan es detecti fraccionament de contractacions, aquestes es posaran en
coneixement de l'Interventor general i es procedirà a la devolució dels documents de
gestió comptable afectats perquè l'àrea gestora procedeixi a la tramitació de
conformitat amb el que s'estableix en els apartats 3.1b), 3.2b) i 3.3 b) de l’article 22.3
d’aquestes bases.
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, llevat que es tracti de
subvencions nominatives dotades pressupostàriament. 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
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 competent per
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la concessió de subvencions seran:
a.- Fins a de 5.000,00 euros, l’Alcaldia o òrgan en qui delegui.
b.- Per imports entre 5.000,00 euros i 240.400,00 euros, la Junta de Govern
Local,
c. Fins a 240.000€,sera competència de la Junta de Goven Local, l’autorització i
disposició de subvencions i despeses de caracter plurianual previstes a l’article
174.1.e) del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, inclosa la fixació dels
percentatges i les anualitats
d.- Per imports superiors a 240.400,00 euros o aquells que siguin
complementaris o addicionals a d'altres i que superin la xifra anyal de 240.400,00
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 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.
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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
d'autorització i 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 94.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic quan el finançament que els afecti es trobi contemplat a
l'avantprojecte del pressupost de l'ajuntament per a l'exercici de 2015. 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 9382/2011 de 12 de
desembre, els certificats relatius als anticipats de despesa del projecte de pressupost.
indicant-ne, en tot cas, la data d'aprovació de l'esmentat avantprojecte.
4.- La data que figura en el document comptable “O” referida a la signatura de
l’alcalde/ssa o dels tinents d’alcalde, regidors de govern i regidors-president de
districte delegats serà la vàlida per l’aprovació del reconeixement de l’obligació de la
despesa.

CAPÍTOL SEGON
Normes i procediments de la Tresoreria General i de les habilitacions
Article 25è.- 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 a l'extinció de qualsevol tipus de deutes que no superin l'import de 1.500,00
euros a través del document normalitzat d'autorització administrativa, sempre que es
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tracti de persones físiques.
3.- S’autoritza a la Tresoreria General d’aquesta Administració perquè pugui
procedir a l’extinció de qualsevol tipus de deutes 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.- Els tercers creditors, continguts nominalment en l'agrupació de pressupostos
tancats, no requeriran per a l'extinció del deute cap resolució d'aquesta Administració
Municipal, sent requisit suficient l'ordre de pagament degudament ordenada i
intervinguda o, en tot cas, la relació comptable amb idèntics requisits.
5.- La Tresoreria General no tramitarà documents en fase de pagament que
corresponguin al Capítol II, de les diferents seccions pressupostàries inferiors a
3.000,00 euros llevat d'aquells que siguin autoritzats per la persona titular de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals i sempre que corresponguin a aplicacions que operin
sota el concepte de "Bestretes de caixa fixa". Aquesta prohibició no abastarà als
pagaments de reposició de fons per “Bestretes de caixa fixa”.
6.- 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” dins dels set primers dies de cada mes i la Tresoreria
General procedirà a la reposició dels fons justificats dins dels quinze primers dies de
cada mes.
7.a) 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, compreses entre 3.000,00 i 18.000,00 euros.
b) Les habilitacions de cadascuna de les seccions pressupostàries pagaran tota
mena de subvencions que afectin a la seva secció pressupostària per quantitats
inferiors a 600,00 euros. Les subvencions superiors a la quantitat esmentada
s'hauran de tramitar a la Tresoreria General per al seu pagament.
El pagament de les esmentades subvencions inferiors a 600,00 euros seran
satisfetes per les habilitacions de les àrees a través del procediment de bestretes de
caixa fixa, d’acord amb el disposat a la disposició addicional quarta apartat 3
d’aquestes bases.
c) 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

…/…

117

urgents que satisfacin finalitats de caràcter social, o per la integració de persones
amb discapacitat.
8.- Malgrat el que s’esmenta anteriorment, 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.
A. 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.
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:
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Carta de pagament original,
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.
o
o

B. Sistema de tresoreria corporatiu.
Amb l’objectiu d’optimitzar la tresoreria, es faculta a la 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.

CAPÍTOL TERCER
Actes de conversió i convalidació administrativa i reconeixement extrajudicial de
crèdits d'exercicis tancats
Article 26è.- Actes de conversió i convalidació
Els actes de conversió o convalidació administrativa recollits en la Llei 30/1992,
sols podran comportar reconeixement extrajudicial de crèdits amb càrrec a la secció
pressupostària origen de la despesa corresponent, seran tramitats pels serveis
administratius de la mateixa, previ informe del titular de l’Assesoria jurídica i de
Intervenció General. Aquests informes han de recollir, si s’escau, la possible
exigència de responsabilitats patrimonials.
Article 27è.- Reconeixement de crèdits per liquidació d'obligacions legalment
adquirides corresponents a exercicis tancats
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1.- Els reconeixements de crèdits per actes de compromisos de despeses
legalment adquirits corresponents 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
10.5. i amb els requisits que s'expressen a l'article 9.7.
2.- Els crèdits reconeguts per actes de conversió o convalidació tramitats a
l’empara de la Llei 30/1992, corresponents 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 9.6.
CAPÍTOL QUART
Normes i procediments de contractació administrativa
Article 28è.- Normes generals: Competències dels òrgans de govern
1.- De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del
TRLCSP, segons el que regulen els articles 121 i 127.e) i g) de la LRBRL, son
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 16 de desembre de 2011, 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.- S'exceptuen de la formació d'expedient administratiu de contractació, sens
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perjudici del que en aquesta matèria estableix el TRLCSP, els contractes menors
sens perjudici que en la tramitació dels documents de gestió comptable es compleixin
els requisits continguts en els articles 20, 21 i 22 d’aquestes Bases d'execució.
4.- 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 2015
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 2014 als
pressupostos de 2015, prèvia formació del corresponent expedient de modificació de
crèdits, la Junta de Govern Local.
2.- Els romanents de crèdit incorporats a l'exercici 2015, provinents de l'exercici
de 2014, que tinguin qualificació de finançament afectat i que no s'hagin compromès
a 31 de desembre de 2014, conformaran un romanent únic que podrà ser incorporat a
l'exercici de 2015 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 i seguretat.
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 Recursos Generals i seran autoritzades per la
persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals.
Les despeses de seguretat previstes en les diferents seccions pressupostàries seran
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autoritzades per la persona titular de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.
Les despeses de publicitat i propaganda, llevat de les corresponents a publicacions
en diaris i butlletins oficials, seran autoritzades per l’alcalde/essa.
2. – 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 Recursos
Generals.
Article 31è.- Despeses de naturalesa plurianual.
En aplicació del que disposa l'article 174 TRLRHL, l'adquisició de compromisos
per despeses que abastin a exercicis posteriors a 2015 i sempre que la seva
execució s'iniciï l'any 2015, es regiran per la normativa general.

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
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
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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
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que 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.- El sistema comptable serà homogeni per a l'entitat local i per als seus
organismes autònoms, llevat del que afecti a les societats municipals de capital
íntegrament municipal que es regirà pel Pla general de comptabilitat de l'empresa
privada.
Article 35è.- Tancament comptable
Per l'exercici 2015, continuaran vigents, fins a la seva modificació, les
instruccions sobre operacions de tancament comptable de l'exercici de 2013
aprovades per resolució de la Intervenció General i de les quals se’n va donar compte
al Ple de l’ajuntament en sessió de 26 de novembre de 2013.
TÍTOL CINQUÈ
Normes de gestió d'ingressos
CAPÍTOL PRIMER
Normes generals comuns als ingressos tributaris, no tributaris i altres ingressos
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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 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
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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 escàs. 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
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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 desenrotlli 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 d'autoliquidació, 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 a l'ordenança fiscal aplicable en cada cas no constés normativa
específica en aquesta matèria, s'entendrà que les esmentades liquidacions
provisionals s'eleven a definitives pel transcurs de sis mesos a partir de la notificació
als contribuents, sens perjudici de les comprovacions que en aquesta matèria haurà
de fer l’Òrgan de Gestió Tributaria.
3.- Malgrat el que es disposa en els apartats anteriors, en el cas de llicències
d’obres majors el termini de sis mesos s’entendrà des de l’atorgament de la llicència
d’ocupació.
Article 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
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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 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 2015, als calendaris del contribuent que seran aprovats per resolució
de la Junta de Govern Local.
CAPÍTOL TERCER
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 desenrotlli 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.
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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
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.
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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.
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’aplaci minorarà el resultat pressupostari i el romanent de
tresoreria de l’exercici 2015 únicament pels imports de les devolucions vençudes
durant l’exercici.
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En l’apartat de la Memòria relatiu a “Informació sobre endeutament”, punt 1.1 “Deutes
en moneda nacional”, agrupació “Deutes amb Entitats Públiques”, s’informarà de la
situació i evolució del passiu generat per les devolucions dels ingressos derivats de
les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat corresponents als
anys 2008 i 2009

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
de 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.
No obstant, als efectes del retiment trimestral d’informació previst en l’esmentada
Ordre, 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 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.

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.
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SEGONA.- Es prorroga, per a l'exercici de 2015, 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 tercera a cinquena de
l’esmentat acord, així com la fiscalització en matèria d’ingressos, que tindrà plena
vigència.
TERCERA.- Els reglaments, instruccions i manuals aprovats pel Ple de l’ajuntament
que conformen la compilació d’acords i resolucions administratives sobre el
funcionament del sistema integrat de gestió pressupostària i comptable i del règim de
control intern de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat sobre els que es
desenvolupen aquestes bases resten en vigor fins que no s’aprovi la seva adaptació
al règim dels municipis de gran població regulats a l’article 121 LRBRL
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.1) Queden sotmesos a control financer no permanent, mitjançant auditoria
financera i aplicant el que disposa el text refós de la Llei d’auditoria de comptes,
aprovat pel Real decret legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, així com el seu reglament i les
Normes Tècniques de Auditoria de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
del Ministeri d’Economia i Hisenda, les societats privades municipals, amb capital
íntegrament municipal, "La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA". També
queda sotmesa a 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 la Fundació privada Arranz
Bravo.
2) Queden sotmesos a control financer no permanent les subvencions que
concedeixi i pagui aquesta Administració, amb càrrec als seus crèdits pressupostaris
de l’exercici de 2015, així com les gestions indirectes de serveis públics.
El control financer s’efectuarà mitjançant auditors inscrits en el Registre Oficial de
Auditors de Comptes del Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes del Ministeri
de Economia i Hisenda 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, en aplicació d'allò que disposa l'article 220.3 TRLRHL
SEGONA.- La persona titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals 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 2015, el Pla d'Auditories i
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d’actuacions de control financer per a l'esmentat exercici, referit als estats i comptes
anuals de l'any 2014 dels ens sotmesos a auditoria financera i control financer, en el
que es determinarà el calendari per la contractació externa i el límit temporal
d'execució, que en cap cas haurà de superar el 31 de maig de 2015. Així mateix
aquest pla comprendrà: Les certificacions auditores sense realització d’auditoria que
es derivin de les subvencions concedides i satisfetes amb càrrec als pressupostos de
2014, les revisions limitades i auditories financeres que afectin als contractes de
gestió interessada, concessions administratives, contractes programa i encomanes
de gestió efectuades per l’Ajuntament, així com el control financer del compliment
dels plans de sanejament aprovats per les societats municipals, previst en l’article 24
del Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el desenvolupament de la
Llei general d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals així
com qualsevol altre contracte que determini aquest sistema de control.
TERCERA.1) La persona titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals 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
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 Recursos Generals, 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 2015, 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 2015 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.
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QUARTA.- La societat privada municipal amb capital íntegrament municipal elaborarà
la següent informació:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Semestralment un document informatiu de la gestió econòmic 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
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
selecció
Informació sobre els avals rebuts: Tipus, import i entitat prestatària

La persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, a proposta de la
Intervenció General dictarà les normes de desenvolupament i els models de
documentació a utilitzar per l’elaboració de la documentació assenyalada en aquest
apartat.
CINQUENA.- Es faculta la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals
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 per donar compliment a
la Regla 16 de la Instrucció del model normal comptabilitat local, aprovada per l’Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- S'autoritza la Junta de Govern Local perquè a proposta de la persona
titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals 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
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titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals dins dels sis mesos a comptar des de
el dia 1 de gener de l’any 2015, 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.- 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 2015

TERCER.- APROVAR inicialment la plantilla del personal al servei de l’ajuntament,
d’acord amb el detall següent:

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT
Grup

Places

Vacants

A1

1

1

1

0

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb Habilitació de caràcter estatal
Subescala de Secretaria
Categoria Superior
- Secretari/ària General del Ple
- Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de la Junta de Govern
Local
Subescala d'Intervenció – Tresoreria

A1

Categoria Superior
- Interventor/a General Municipal

A1

1

0

- Viceinterventor/a-Funció Contable

A1

1

0

- Tresorer/a

A1

1

0

Personal directiu
- Gerent Municipal

A1

1

1

- Director/a de Serveis

A1

3

3

- Director/a de l'Assessoria Jurídica

A1

1

1

- Director/a de l’Òrgan de Gestió Tributària

A1

1

1

Escala d'administració general
Subescala Tècnica

A1

2

0

Subescala Administrativa

C1

402

77

Subescala Auxiliar

C2

84

20

Subescala subalterna

AP

120

25

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

A1

3

0

- Arquitecte/a

A1

8

0

- Enginyer/a

A1

2

1

- Llicenciat/ada en Filosofia i Lletres

A1

1

0

- Titulat/ada Superior Universitari/ària

A1

174

23

- Ajudant/a tècnic/a sanitari/ària-diplomat/ada en infermeria

A2

12

0

- Aparellador/a-Arquitecte/a tècnic/a

A2

17

4

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

A2

41

6

- Educador/a especialitzat/ada-Diplomat/ada en educació social

A2

21

4

- Enginyer/a tècnic/a agrícola

A2

4

1

- Enginyer/a tècnic/a obra pública

A2

4

0

- Perit/a-enginyer/a tècnic/a

A2

11

2

- Tècnic/a mitjà/ana relacions públiques

A2

1

1

- Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària

A2

68

4

- Topògraf/a-enginyer/a tècnic/a en topografia

A2

1

0

- Delineant/a

C1

3

0

- Tècnic/a Auxiliar

C1

23

0

- Agent executiu/va

C1

6

0

- Agent tributari/ària

C1

1

0

- Auxiliar inspecció sanitat

C1

1

0

- Consultor/a

C1

1

0

- Delineant/a-Projectista sistemes informàtics

C1

1

0

- Dinamitzador/a

C2

1

0

- Director/a de mercat

C1

1

0

- Gestor/a esportiu/va

C1

1

0

- Informador/a

C2

1

0

- Inspector/a de consum

C1

2

0

- Inspector/a d'obres i serveis

C2

2

0

- Inspector/a de rendes i exaccions

C2

2

0

- Operador/a

C1

3

0

- Operador/a-Programador/a

C1

3

0

- Preparador/a

C1

1

0

- Programador/a

C1

5

0

- Programador/a "sènior"

C1

2

0

- Programador/a Analista

A2

2

0

Classe de Tècnics/ques Mitjans/es

Classe de tècnics/ques auxiliars

Subescala serveis especials
Classe comeses especials
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- Programador/a Analista

C1

1

0

- Regent/a centre d'ensenyament

A2

2

0

- Tècnic/a auxiliar de biblioteca

C1

50

10

- Tècnic/a auxiliar de via pública

C1

1

0

- Tècnic/a disseny

C1

1

0

- Tècnic/a esportiu/va

C1

11

1

- Telefonista

C2

1

0

- Titulat/ada mitjà/ana gestió hisendes locals

A2

1

0

- Treballador/a familiar

C2

18

2

- Superintendent/a

A1

1

0

- Intendent/a

A1

2

0

- Intendent/a major

A1

2

1

A2

2

2

- Sotsinspector/a

C1

5

0

- Sergent/a

C1

18

0

Classe policia local
Escala Superior

Escala Executiva
- Inspector/a
Escala Intermèdia

Escala bàsica
- Caporal/a

C2

35

2

- Agent

C2

360

32

- Encarregat/ada

C1

2

0

- Mestre/a

C1

3

0

- Oficial/a

C2

73

4

- Ajudant/a

AP

17

1

- Titulat/ada superior

A1

5

0

- Titulat/ada mitjà/ana

A2

5

0

- Administratiu/a

C1

9

1

- Auxiliars

C2

16

5

- Tècnic/a Superior

A1

12

4

- Compaginador/a

A2

1

0

- Director/a d'art

A2

1

0

- Tècnic/a mitjà/ana

A2

14

3

- Tècnic/a cultural

BC

1

0

Classe personal d'oficis

PERSONAL LABORAL
Branca administrativa

Branca Tècnica
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- Tècnic/a esportiu/va Administratiu/va

BC

2

0

- Tècnic/a informàtica

BC

1

0

- Operador/a

C1

1

0

- Tècnic/a Auxiliar

C1

1

0

C2

1

0

- Assessor/a de l'Alcaldia

-

1

0

- Assessor/a tècnic/a de mitjans de comunicació

-

1

0

- Assessor/a tècnic/a de plans territorials

-

1

0

- Assessor/a tècnic/a de seguretat

-

3

0

- Assessor/a tècnic/a nivell 1

-

7

1

- Assessor/a tècnic/a nivell 2

-

3

0

- Assessor/a tècnic/a nivell 3

-

3

0

- Assessor/a de grups municipals

-

7

0

Branca d'oficis
- Oficial/a
PERSONAL EVENTUAL

QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció general i al Servei de Recursos
Humans.
SETÈ.- TRAMETRE una còpia del pressupost general i de la plantilla definitivament
aprovats a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

DICTAMEN 6.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 57 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2014
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 143 I 145/2014, EN LA MODALITAT DE
BAIXES PER ANUL.LACIÓ – CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
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Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2013.

ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul.lació – Crèdits
Extraordinaris d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.

ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.

El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia

ACORDA :

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 57 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent als expedients 143 i 145/2014 en la
modalitat de Baixes per anul.lació – Crèdits extraordinaris (131.562,19) d’acord amb
el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
0,00
0,00 23.834.537,71
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 6.215.328,34
0,00 83.647.604,59
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 11.524.248,00
0,00 12.207.595,00
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 17.840.914,10
0,00 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 45.297.196,96
0,00 263.297.196,96
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.351.438,72
85.450.778,39 1.949.211,13
5.780.450,00
-718.499,16
17.100.090,80 2.306.130,46
300.000,00
0,00
8.933.347,00 22.808.855,02
5.750.000,00 1.372.627,81
16.460.000,00 12.227.432,98
218.000.000,00 45.297.196,96

0,00 83.576.772,53
0,00 87.399.989,52
0,00
5.061.950,84
0,00 19.406.221,26
0,00
300.000,00
-75.075,24 31.667.126,78
75.075,24
7.197.703,05
0,00 28.687.432,98
0,00 263.297.196,96

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

DICTAMEN 7.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 53 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2014
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 144/2014, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2013.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdits d’acord amb el
que es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 53 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent a l’expedient 144/2014 en la modalitat
de Transferència de crèdits (409.241,21 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
0,00
0,00 23.834.537,71
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 6.195.328,34
0,00 83.627.604,59
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 11.524.248,00
0,00 12.207.595,00
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 17.840.914,10
0,00 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 45.277.196,96
0,00 263.277.196,96
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.351.438,72
85.450.778,39 1.802.386,13
5.780.450,00
-577.674,16
17.100.090,80 2.292.130,46
300.000,00
0,00
8.933.347,00 22.808.855,02
5.750.000,00 1.372.627,81
16.460.000,00 12.227.432,98
218.000.000,00 45.277.196,96

0,00 83.576.772,53
0,00 87.253.164,52
0,00
5.202.775,84
0,00 19.392.221,26
0,00
300.000,00
-409.241,21
409.241,21 31.742.202,02
0,00
7.122.627,81
0,00 28.687.432,98
0,00 263.277.196,96
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

DICTAMEN 8.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 55 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2014
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 156/2014, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2013.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdits d’acord amb el
que es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 55 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent a l’expedient 156/2014 en la modalitat
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de Transferència de crèdits (140.825,00 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
0,00
0,00 23.834.537,71
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 6.195.328,34
0,00 83.627.604,59
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 11.524.248,00
0,00 12.207.595,00
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 17.840.914,10
0,00 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 45.277.196,96
0,00 263.277.196,96
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.351.438,72
85.450.778,39 1.802.386,13
5.780.450,00
-577.674,16
17.100.090,80 2.292.130,46
300.000,00
0,00
8.933.347,00 22.808.855,02
5.750.000,00 1.372.627,81
16.460.000,00 12.227.432,98
218.000.000,00 45.277.196,96

0,00 83.576.772,53
140.825,00 87.393.989,52
-140.825,00
5.061.950,84
0,00 19.392.221,26
0,00
300.000,00
0,00 31.742.202,02
0,00
7.122.627,81
0,00 28.687.432,98
0,00 263.277.196,96

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

DICTAMEN 9.PER
A L’APROVACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2013.

DEL

COMPTE

GENERAL

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

…/…

142

ATÈS que la Intervenció General d’aquesta Administració ha format, conforme
disposa l’article 212.2) del Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i Regla 100.1) de la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 23/11/2004, el Compte General de l’exercici de 2011,
comprensiu de la documentació que s’estableix a la normativa vigent abans invocada
i que es refereix a la de l’Ajuntament, així com els de les Societats Privades
Municipals amb capital totalment local “La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals,
S.A.”, i “L’H 2010, S.A.”.
ATÈS que la tramitació de l’expedient s’ha realitzat conforme disposa l’article 212.3
del TRLRHL.
VIST l’informe emès per la Intervenció General i que es troba inclòs a l’expedient
administratiu que es tramita per a la seva aprovació.
VISTOS els informes de la Comissió Especial de Comptes corresponents a les seves
sessions de data 28/05/2014 i 23/09/2014, les quals s’uneixen a l’expedient
administratiu que es tramita per a la seva aprovació, constant-hi també l’edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 01/08/2014 i al Taulell d’Edictes
d’aquesta Administració i el certificat de la Secretària General de data 02/09/2014
respecte al resultat de l’exposició pública, sense reclamacions.
VIST l’article 212 del TRLRHL, en relació amb l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local i normativa concordant que conté
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com la
resta de normativa que li fa al cas.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Especial de Comptes,
ACORDA:
PRIMER. Donar per examinats a l'empara de l'article 212 del Text Refós de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, els
documents que figuren a l'expedient tramitat i que s'esmenten a l'Informe de la
Intervenció General d'aquesta Administració.
SEGON. APROVAR el Compte General d’aquesta Administració Municipal
corresponent a l’exercici 2013, el qual va ser informat favorablement per la Comissió
Especial de Comptes en la seva sessió de 23/09/2014.
TERCER. A l’expedient del Compte General s’inclouen els informes que contemplen
els articles 218 i 219 del Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
els quals han estat objecte de coneixement del Plenari d’aquesta Administració. Així
mateix s’uneix a l’esmentat Compte General els informes de control financer de les
Societats Privades Municipals de capital totalment local, els informes de control
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financer dels serveis públics gestionats mitjançant contractes, així com els emesos
sobre aplicació i compliment de finalitat de les ajudes i subvencions concedides per
aquesta Administració amb càrrec als seus pressupostos de l'exercici 2013, tots els
quals s’esmenten a l’informe de la Intervenció General.
QUART. En aplicació d’allò que aprovà l’Ajuntament Ple en la seva sessió de 3 de
juliol de 1998, els Llibres de comptabilitat, Registres comptables i Estats anuals que
conformen el Compte General d’aquest Ajuntament han estat emmagatzemats en
suport òptic i resten dipositats al Servei de Comptabilitat de la Intervenció General.
CINQUÈ. Traslladi’s al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, per ser els òrgans competents en matèria de control extern, en aplicació
d'allò que disposa l'article 223 Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales i la seva pròpia Llei Reguladora, aquest acord i l’expedient a que fa raó, a la
que se li afegirà tota la documentació que l’integra i el disc òptic que emmagatzema
els llibres i registres de la comptabilitat de l'exercici de 2013.

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent d'Espai Públic, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no hi ha cap presentació, per tant, procedim a la votació, Sr. Ordóñez,
Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, Plataforma ens abstindrem del punt número 10 i votarem en contra de l’11. Del
punt número 11 volíem fer una reflexió ja que veiem sis noms de carrers pels
districtes I i II, i volíem fer una consideració veien que dels sis noms hi ha tres noms
de gent que va pertànyer, o de regidors en aquest cas, d’un partit polític concret, en
aquest cas, Esquerra Republicana, però ens dóna igual quin sigui, el que sí que
demanem a la Comissió que s’encarrega dels noms, és que, home, ja que la nostra
societat i la nostra vida està tan hiperpolititzada i, en aquest cas, polaritzada en certs
temes, home, podrien agafar noms neutrals, ja que no tota la gent que viurà a aquell
carrer comparteix exactament aquelles idees. El que els hi demanem, com ja hem
demanat altres vegades, que a l’hora d’escollir els noms intentin que no siguin ni de
polítics, ni temes tan polititzats.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votem favorablement en el 10 i en l’11, i sobre l’11 pensava fer alguna consideració,
però també a partir de la intervenció del Sr. Ordóñez, alguns aclariments pel que fa
referència al districte I. Volia dir i vull posar-ho també en valor, perquè és d’aquelles
coses que no sempre passa, ho hem de dir, però en aquest cas sí, que és un
exemple de treball participatiu i democràtic des de baix a dalt, en el cas de cóm s’han
nomenat aquests carrers, hem de recordar, i el Sr. Ordóñez ho deu recordar, perquè
és membre del Consell, que el Consell del Districte I va nomenar una comissió per
posar noms a aquests carrers que estaven sense nom en l’entorn de la Remunta,
entre d’altres.
A aquesta comissió es va apuntar qui va voler, aquí tenim al Ple alguna de les
persones que han participat, com la Sra. Matilde Marcè, que la he vist abans per allà,
qui va voler participar, va participar, i jo trobo que, amb bon criteri, van finalment,
d’una manera molt participativa, molt consensuada, assessorats pel Centre d’Estudis
i d’altres entitats, trobar que a l’entorn de la Remunta i donat també que teníem el
carrer Ramón Frontera, per fer memòria històrica, recupera memòria històrica, que va
trencar el cop d’Estat i el règim feixista que va venir després, recuperar la nostra
memòria, la nostra història, amb aquells alcaldes que havien estat alcaldes de la
ciutat, i no només alcaldes, sinó regidors, algun d’Esquerra Republicana i d’altres
partits, i personalitats de la ciutat que van treballar per la democràcia, per la
República, per la participació.
I va ser un criteri que va sortir, insisteixo, de la comissió, en la que va participar
voluntàriament qui va voler participar i, finalment, democràticament, van decidir
aquests noms, que van tornar al Consell de Districte i el Consell de Districte li va
donar el vist i plau, per tant, és un exemple, insisteixo, petit, però jo penso que hem
de posar en valor la participació de baix cap a dalt, i que amb bon criteri, trobo, la
Comissió del Nomenclàtor va validar finalment, perquè el procés penso que va ser
molt interessant.

Essent les 19.45 hores, abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part de Convergència i Unió, Sr. Monrós.
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SR. MONRÓS
Sí, gràcies Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió votarà
favorablement en el dictamen número 10 i a l’11.
Quant al 10, manifestar que tot allò que sigui positiu per desenvolupar
econòmicament aquesta ciutat, vull dir, a nosaltres sempre ens hi trobaran al costat,
perquè ja saben que una de les nostres dèries és que la promoció econòmica
d’aquesta ciutat sempre vagi en augment.
Quant al dictamen número 11, amb tots aquests noms de carrers i tal, volia fer unes
consideracions i especialment comentar la intervenció de Plataforma per Catalunya.
Hi ha una sèrie de noms que es posaran en una sèrie de carrers, agraeixo en primer
lloc també el tema d’aquest treball que s’ha fet en el tema del nomenclàtor, que hi
havia tota una sèrie de persones que, més enllà del partit polític que fossin, van estar
escollits democràticament en l’Ajuntament de l'Hospitalet, com ho he estat jo, com ho
estan tots aquí i com ho ha estat vostè, possiblement pot ser això de la democràcia
no ens agrada segons el dia i segons qui guanya o el resultat o el que es pot arribar a
votar.
El Carles Martí Fecet va ser metge, regidor de l’Ajuntament de l'Hospitalet i Conseller
de la Generalitat, i més enllà, repeteixo, del partit polític que fos, va arribar a ser això.
I en Josep Muntané i Almirall va ser el primer alcalde de la II República, és a dir,
després de passar una dictadura, vam tornar a tenir un alcalde democràtic, jo penso
que això ens ha d’honorar. I també tenim un altre carrer, Josep Irla i Bosch, un
President de la Generalitat en l’exili i recordar que la Generalitat és la institució més
antiga democràtica que hi ha al món.
Dit tot això, també m’agradaria afegir que també seria bo que en els carrers que es
posin aquestes plaques, es posi un petit resum de qui són aquestes persones, més
enllà del nom, que es faci un resum històric perquè la gent pugui conèixer, perquè
molts desconeixen aquests fets, puguin conèixer qui eren aquestes persones, què
van ser i puguin tenir una petita ressenya història. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte al dictamen 10 ens abstindrem i del dictamen 11
nosaltres votem en contra. Nosaltres creiem que polititzar l’espai públic és un error, i
estem veient també que cada proposta que porten de noms per posar als carrers de
la ciutat, doncs estan massa polititzats. Hi ha un nom que nosaltres hem demanat i
que vam presentar en el Ple, que va haver un compromís de retirar-lo, perquè es
pensaria de posar-lo, que era el de Víctimes del Terrorisme, i encara no ha arribat, jo
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penso que què millor homenatge per aquelles persones que han estat assassinades
per la llibertat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, molt breument. Bé, com vostès saben, jo en la meva
condició de President de la Comissió del Nomenclàtor, quan es va posar en marxa tot
el procés de participació en els consells de districte, vam parlar amb els regidors de
districte i ens va semblar una bona possibilitat, una bona eina, poder descentralitzar
aquestes aportacions, perquè fossin els propis consells de districte qui en els seus
debats fessin les propostes perquè en els seus barris, en els seus districtes es
posessin els noms en els carrers, places, parcs i demés, que anaven sorgint del nou
planejament. Quan es fa aquest exercici, després ve la Comissió del Nomenclàtor i,
excepte que hi hagi alguna cosa molt estranya, sempre des de la Comissió de
Nomenclàtor, donem curs, acabem de farcir, diguéssim, tot el que és l’expedient i ho
portem a l’aprovació del Ple.
Per què aquests noms i no uns altres? Primer, com els he dit, perquè són propostes
dels consells de districte, segona, perquè formen part de la llista de reserva del
nomenclàtor de la ciutat. Tothom, tots, està a la web municipal, s’ha explicat en els
consells de districte, el Sr. Salmerón explicava que, a més a més, en els consells de
districte s’han muntat comissions que s’ha apuntat qui ha volgut, tothom pot aportar
les seves propostes, perquè s’afegeixin noms en aquesta llista, i és a partir que
aquests noms estiguin en aquesta llista, quan es poden col·locar en els nous espais.
Evidentment, nosaltres no tenim cap interès ni en anar cap a una banda, ni cap a una
altra, només en un moment fa molts anys, fa uns quants anys ja com a mínim, es va
decidir que del que hi havia un clar dèficit a la ciutat, era de noms de dona i es va
demanar tant al Centre d’Estudis, com al Centre de Normalització Lingüística de
l'Hospitalet i als propis serveis municipals amb l’àrea de Cultura, que aportessin noms
que tinguessin, a ser possible, alguna relació històrica a la ciutat. I d’aquí vénen molts
dels noms que en els últims anys hem anat col·locant a places, carrers, parcs, de la
nostra ciutat, ara recordo, doncs no sé, la plaça Amalvigia, Justa Goicoechea,
Federica Montseny, Aurèlia Capmany.
Però miri, és que al final, és que la història l’ha fet qui l’ha fet i, clar, si busquem
regidors o alcaldes que no hagin pertangut a una dictadura, intento ser delicat, o
sigui, d’abans de la Guerra Civil, doncs hi havia qui hi havia, i no podem fer res, vull
dir, abans de la Guerra Civil eren regidors, eren regidores, els que eren, i aquests
noms d’alcaldes i regidors són els que es van incorporar en el seu moment a la llista
de reserva i es van anar col·locant. A més a més, intentem que sigui en els propis
barris, però un dels nous que portem avui aquí, pel districte de Collblanc-La Torrassa,
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que és Teresa Navarro, doncs va ser una mestra que el que va fer va ser incorporar
el mètode Montessori al món de l’educació a la nostra ciutat i el va introduir a
Catalunya. A qui votava la Sra. Navarro, no tinc ni idea, el seu mèrit per estar a la
comissió i a la llista del nomenclàtor era que era una mestra que va introduir el
mètode Montessori a la nostra ciutat.
A partir d’aquí, nosaltres estem oberts a qualsevol consideració, el que vostè deia,
vostès van fer una proposta que es poses un nom en un espai públic, de Víctimes del
Terrorisme, i nosaltres des de la Comissió del Nomenclàtor li vam dir, escolta,
pensem que fer un carrer Víctimes del Terrorisme, ens semblava una mica fora de
lloc, el que hem fet, el que els hem proposat i el que estem treballant per fer és, en
els Jardins Ernest Lluch on hi ha un monument, una estàtua a les víctimes del
terrorisme, col·locarem una placa destinada a totes les víctimes del terrorisme.
I respecte del que plantejava el Sr. Monrós, dir-li que normalment quan fem noms
d’aquestes característiques històriques, diguéssim, a la primera placa que es col·loca
en el carrer, coincidint amb el número 1, en aquella primera placa es fa un petit
esment de la biografia de la persona, o sigui, es fa referència als trets fonamentals
que l’han fet creditor o creditora de tenir una placa, de tenir un nom de carrer a la
nostra ciutat.
De no polititzar l’espai públic, nosaltres intentem no polititzar, i el que crec que sí que
no estaríem en disposició, és de posar-li a un carrer Margaret Thatcher, com han fet
vostès a Madrid.

Essent les 19.50 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha alguna paraula més, si no continuaríem amb la Comissió Permanent de
Benestar i Servei a les Persones.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 10.PER A L’APROVACIÓ INICIAL 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.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,

…/…

148

Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 6 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; 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:

VISTA la instància presentada davant d’aquest Ajuntament en data 12 de juny de
2014 i nº de RGE 26642, per les Sres. Montserrat i Josefina Llobet Vilaró, actuant en
qualitat de propietàries, sol·licitant es tramiti la Modificació puntual del Pla General
Metropolità a la parcel·la situada al carrer Salvador Espriu 38-46 (Polígon Pedrosa),
per a la seva aprovació.
ATÈS que els Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat han supervisat un projecte de Modificació
puntual de Pla General Metropolità a la parcel·la situada al carrer Salvador Espriu,
38-46 (Polígon Pedrosa).
ATÈS que aquesta Modificació puntual de PGM té per objecte introduir unes
determinades modificacions en uns concrets paràmetres d’edificació, aplicables a la
parcel·la situada al carrer Salvador Espriu núm. 38-46 del Polígon Pedrosa d’aquesta
ciutat, de 4.501,60 m2 de superfície.
ATÈS que la proposta de Modificació Puntual de PGM també contempla la Suspensió
de llicències en la parcel·la objecte de modificació de planejament conforme disposa
l’article 73.2.i.1) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme .
VISTOS els informes favorables emesos pels Serveis tècnics i jurídics de l’Agència
de Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 96, 85.5 i 7, 73 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i article 102.4 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme.
ATÈS que la competència per l’adopció dels acords recau en el Ple Municipal,
conforme disposa l’article 123.1i) i 2 de la Llei Reguladora de les Bases i del Règim
Jurídic 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 d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta, la
Modificació Puntual de Pla General Metropolità a la parcel·la situada al carrer
Salvador Espriu núm. 38-46 (Sector Pedrosa) de l’Hospitalet de Llobregat.
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SEGON.- ACORDAR la suspensió de tramitació i atorgament de llicències, per
aquest àmbit, per un termini màxim de dos anys, a partir de la data de publicació de
l’acord anterior. No obstant això, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament
Urbanístic, es podran aprovar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions d’aquesta modificació.
TERCER.- SOTMETRE a informació pública els acords precedents mitjançant la
publicació d’Edictes en els mitjans reglamentaris a fi i efecte que s’hi puguin presentar
al·legacions que es considerin oportunes.
QUART.- NOTIFICAR el present acord als interessats.

DICTAMEN 11.PER APROVAR INICIALMENT LA PROPOSTA DE LA
COMISSIÓ PER A L’ESTUDI DEL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT PER
L’ASSIGNACIÓ DE NOMS PER A SET ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT,
SITUATS ALS DISTRICTES I i II, AIXÍ COM CANVIAR LA TIPOLOGÍA D’UN VIAL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 6 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; 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 de data 26 de juliol de 2006 va acordar,
entre d’altres, aprovar definitivament un text refós del Nomenclàtor de la Ciutat,
publicat al Butlletí Oficial de La Província de Barcelona núm. 219, de data 13 de
setembre de 2006, que incloïa i recollia els noms dels carrers, places, passeigs i la
resta dels espais públics de la ciutat. Atès successives modificacions, el Nomenclàtor
vigent és el corresponent al text refós aprovat pel Ple de l’Ajuntament en la seva
sessió de data 29 d’abril de 2014.
ATÈS que en el mateix acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de juliol de 2006 es
va aprovar definitivament l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat,
publicada en l’esmentat Butlletí, com a instrument jurídic regulador de la identificació
dels carrers, places, passeigs, parcs i resta d’espais d ‘ús públic de la ciutat, així com
la numeració dels immobles. L’Ordenança preveu i regula la revisió, modificació i
adaptació del text refós del Nomenclàtor, així com el procediment d’aprovació dels
noms proposats per la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat per a la
seva posterior aprovació, si s’escau, per part del Ple Municipal.
VIST el Decret de l’Alcaldia número 1168/2012, de 8 de febrer, que determina la
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composició de la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat. Per Decret de
l’Alcaldia número 2476/2014, de 20 de març, es disposa la substitució del representat
municipal del Gabinet d’Alcaldia.
ATÈS que la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat, en la seva sessió
celebrada el dia 30 de juny de 2014, va prendre per unanimitat l’acord de proposar al
Ple municipal l’aprovació de noms per a set espais d la ciutat situats als districtes I i II,
així com canviar la tipologia d’un vial,
VIST l’informe de data 7 de juliol 2014 emès pel cap de la Secció de SIG i Cartografia
on es detalla la descripció dels espais públics a anomenar.
VIST l’informe jurídic emès en l’expedient en data 6 d’agost de 2014 pel assessor
jurídic de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
ATÈS que l’atribució de la competència per resoldre l’expedient correspon a
l’Ajuntament Ple, segons determina article 6 de l’Ordenança del Nomenclàtor de
l’Hospitalet de Llobregat, aprovada pel Ple municipal, en la sessió de 26 de juliol de
2006 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 219, de
data 13 de setembre de 2006.
VISTOS els Decrets de l’Alcaldia 9382/2011 i 9385/2011 de 12 de desembre, que
atribueixen a l’Àrea d’Espai, Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, les funcions de
confecció i manteniment del Nomenclàtor vigent, el Tinent d’Alcaldia d’aquesta Àrea
és el competent per a proposar l’aprovació objecte de l’expedient, amb dictamen previ
de la Comissió Permanent d’Espai Públic.
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 d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb el punt 2 de l’article 6 de
l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat, les propostes aprovades
per la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat, en la seva sessió
celebrada el dia 30 de juny de 2014, assignant els següents noms:
- Parc de la Remunta, per l’espai d’ús públic per al lleure i esbarjo, inaugurat el dia
21 de juny de 2013, als terrenys de l’antiga caserna de la Remunta, al voltant de la
masia que porta el seu nom, qualificats com zona verda i zones d’equipaments. Tot el
conjunt es troba delimitat per una tanca d’obra i barres metàl·liques, alguns edificis
corresponents a l’antiga caserna per a futurs nous usos, i amb diverses portes per
accedir-hi.
- Carrer de Joan N. García-Nieto, per l’espai vial, majoritàriament ja urbanitzat, amb
uns trams encara pendents de ser-ho i que consta bàsicament de dues parts:
Part sud. Vial ja urbanitzat, al llarg del límit del terme municipal amb frontera amb el
municipi de Cornellà de Llobregat, en sentit sud/nord-oest, des de la façana sud de la
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zona de l’ARE la Remunta (actualment amb numeració del carrer Major), fins a
l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan.
Part nord. Futur vial, dins de la zona de l’ARE de la Remunta, que connectarà
l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan amb l’avinguda de Ramon Frontera, el primer
tram del qual també transcorrerà al llarg del límit del terme municipal esmentat, fins a
travessar les línies de ferrocarrils, i el segon tram hi anirà paral·lel en sentit oest-est,
per arribar finalment a l’actula avinguda de Ramon Frontera.
- Carrer de Carles Martí Feced, pel vial en sentit oest-est, que delimita el que
s’anomena par de la Remunta pel sud, des del vial que s’anomena carrer de Joan N.
García-Nieto, fins al límit sud dels jardins del Canal de la Infanta, molt a prop de
l’avinguda d’Álvarez de Castro.
- Carrer de Josep Muntané i Almirall, per l’espai d’ús públic, qualificat
majoritàriament com zona verda, en sentit sud/nord-oest, des del vial que delimita el
que s’anomena parc de la Remunta pel nord, fins a l’avinguda de Josep Tarradellas i
Joan.
- Carrer de Josep Irla i Bosch, per l’espai d’ús públic, que fa les funcions de vial, en
sentit oest-est, que delimita el que s’anomena parc de la Remunta pel nord, des del
vial que s’anomena carrer de Joan N. García-Nieto, fins al límit oest dels jardins del
Canal de la Infanta.
- Passeig del Conveni de 1713, per l’espai d’ús públic, qualificat com zona verda, en
sentit sud/nord-oest, des de la façana sud de la zona de l’ARE la Remunta,
actualment amb numeració del carrer Major, fins al vial que delimita el que s’anomena
parc de la Remunta pel sud.
- Placeta de Teresa Navarro, per l’espai d’ús públic, qualificat com zona verda, a la
cantonada nord-est de l’encreuament del carrer del Rosselló i del passatge del Xiprer.
SEGON.- APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb el punt 2 de l’article 6 de
l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat, la proposta aprovada per la
Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat, en la seva sessió celebrada el
dia 30 de juny de 2014, de modificar la tipologia del vial carrer del Doctor Ramon
Solanich i Riera per la d’avinguda del Doctor Ramon Solanich i Riera.
TERCER.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquests acords pel termini de
trenta dies hàbils, mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al taulell d’anuncis
municipal i en un dels diaris de més difusió de la província. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions
oficials suara esmentades.
QUART.- TENIR PER APROVAT DEFINITIVAMET els anteriors acords pel cas que
no s’hi formuli cap al·legació, reclamació i suggeriment durant el termini d’informació
pública, sense necessitat de cap tràmit ulterior.
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CINQUÈ.- TRASLLADAR íntegrament el present acord a la Comissió per a l’Estudi
del Nomenclàtor de la Ciutat, a l’Alcaldia-Presidència, Programa de Participació
Ciutadana , a la Secció de SIG i Cartografia, al Centre de Normalització Lingüística, al
Centre d’Estudis de l’Hospitalet, i a la Federació d’Associacions de Veïns de
l’Hospitalet.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Benestar i Serveis a les Persones, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passaríem al posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, Plataforma per Catalunya es dóna per assabentat del punt número 12 i votarem
favorablement del 13 al 21.

Essent les 19.52 hores abandona la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor del
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votem favorablement a tots els dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.

…/…

153

SRA. BORRÀS
Sí, el grup de Convergència i Unió ens donem per assabentats del dictamen número
12 i votem favorablement la resta.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
El grup del Partit Popular ens donem per assabentat del 12 i a favor de la resta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs passaríem ja a la segona part del Ple.

SERVEIS A LES PERSONES

REGIDORIA DE CULTURA

DICTAMEN 12.PROPOSANT DONAR-SE PER ASSABENTAT
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ARRANZ BRAVO.

DE

LA

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

VIST que l‘Ajuntament Ple, en sessió de data 21 de desembre de 2005, va constituir
una fundació privada anomenada “Fundació Privada Arranz-Bravo”, el objectiu
primordial de la qual és la preservació i difusió, principalment dins del territori de
Catalunya, de l’obra de l’artista i la formació de nous artistes i aprovar inicialment els
seus Estatus.
VIST que en sessió de Ple de data 29 de març de 2006 es va donar compte de
l’aprovació definitiva dels Estatuts de la Fundació Privada Arranz-Bravo, en data 22
de febrer de 2006.
VISTA la necessitat d’adaptació dels Estatuts de la Fundació Privada Arranz-Bravo a
les modificacions efectuades per la Llei 7/2012, del 15 de juny al Llibre III del Codi
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Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat 6152, de 19 de juny de 2012.
VIST que la Junta Ordinària del Patronat de la Fundació Arranz-Bravo, en sessió
celebrada el dia 4 d’abril de 2014, va aprovar per unanimitat, la modificació dels
Estatuts de la Fundació Arranz-Bravo, en virtut de la Llei 7/2012, del 15 de juny.
VIST l’informe tècnic de l’Àrea.
VIST l’informe de l’Assessora Jurídica.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Cultura, i amb el dictamen previ de la
Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones,
ACORDA:
PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la modificació dels Estatuts de la
Fundació Arranz-Bravo, aprovats per la Junta Ordinària del Patronat, en sessió
celebrada el dia 4 d’abril de 2014, del tenor literal següent:
“ESTATUTS FUNDACIÓ ARRANZ-BRAVO
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Denominació i naturalesa jurídica
1. La Fundació s’anomena “FUNDACIÓ ARRANZ-BRAVO” i consisteix en l’afecció
d’un patrimoni pels fundadors a la realització, sense ànim de lucre, de finalitats lícites,
d’interès general i principalment a Catalunya, exercint les seves activitats en benefici
de col·lectius genèrics de persones.
2. Aquesta Fundació, des del moment en què s’inscrigui la seva Carta Fundacional
al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, tindrà personalitat jurídica
plena i capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, sense altres
limitacions que les imposades per la normativa legal aplicable i per aquests Estatuts.
Article 2. Àmbit
Els fins de la Fundació es realitzaran principalment al territori de Catalunya, podent
establir seus o sucursals en altres àmbits territorials, previ acord del Patronat adoptat
per majoria absoluta.
Article 3. Finalitats
La Fundació té les finalitats següents:
1.
Conservació, protecció, preservació,
divulgació d’obres d’Eduard Arranz Bravo.

difusió,

exposició,

catalogació

i
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2.
Promoció i organització d’exposicions temporals d’obres artístiques d’Eduard
Arranz Bravo i, si s’escau, d’altres artistes, principalment contemporanis.
3.
Promoció i organització de congressos, seminaris, cursos, conferències,
estudis, col·loquis, representacions, exposicions i qualsevol altra manifestació
encaminada a l’educació artística i el perfeccionament de la sensibilitat ciutadana
relativa a les obres artístiques o l’educació artística d’Eduard Arranz Bravo.
4.
Publicació de llibres, documents, discs, films i similars de les obres artístiques
d’Eduard Arranz Bravo, així com la seva reproducció, en qualsevol manera de
formes, amb subjecció al que disposa la legislació vigent aplicable.
5.
Concessió de premis, beques i recompenses, amb la finalitat de contribuir a
despertar vocacions i a la formació d’artistes joves i a ajudar-los en el seu treball
divulgant i valoritzant la seva obra.
6.
Qualsevol altra activitat encaminada a fomentar el millor coneixement de les
obres artístiques i del pensament d’Eduard Arranz Bravo al públic en general, fins i tot
en àmbits territorials diferents de Catalunya.
Article 4. Domicili
1. El domicili de la Fundació es fixa al Centre Cultural “Tecla Sala”, propietat de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i situat en el seu terme municipal, Avinguda
Josep Tarradellas, núm. 44.
2. No obstant això, el Patronat podrà acordar, en qualsevol moment, el trasllat del
domicili de la Fundació a un altre lloc, sempre que aquest es trobi dins del terme
municipal de L’Hospitalet de Llobregat i reuneixi totes les condicions exigides per la
legislació vigent aplicable.
Article 5. Duració
La duració de la Fundació és indefinida.
Article 6. Beneficiaris
La Fundació es constitueix en benefici de tota la societat en general i, en particular,
en benefici de les persones residents a Catalunya, sense distinció alguna per raó de
nacionalitat, religió, llengua, raça, sexe o color.

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN
Secció 1a. Del Patronat
Article 7. El Patronat
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El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i
gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució
dels fins fundacionals.

Article 8. Facultats
1. El Patronat ostenta les facultats següents:
a) La representació de la Fundació davant qualsevol persona física o jurídica, pública
o privada.
b) Acordar convenis de col·laboració amb l’administració i les entitats, tant públiques
com privades.
c) Adquirir, alienar i gravar, per qualsevol títol, béns mobles e immobles, valors
mobiliaris i de qualsevol altre naturalesa.
d) Acceptar i repudiar herències, llegats, donacions i subvencions.
e) Constituir, modificar i cancel·lar hipoteques i altres gravàmens o drets reals, i
personals, sobre els béns de la Fundació, així com renunciar, mitjançant pagament o
sense ell, a tota classe de privilegis i drets.
f) Constituir, obrir, continuar i cancel·lar dipòsits, comptes corrents i d’estalvi, rebre
talonaris, ingressar i retirar quantitats, determinar saldos i efectuar totes les altres
operacions pertinents amb bancs, caixes d’estalvis i entitats financeres i de crèdit,
nacionals i estrangers.
g) Exercir, directament o mitjançant els representants que designi, els drets de
caràcter polític o econòmic que corresponguin a la Fundació com titular d’accions,
participacions socials, obligacions i altres valors mobiliaris.
h) Acordar la dotació i creació de premis i beques a càrrec de la Fundació.
i) Nomenar, destituir i acomiadar al personal al servei de la Fundació, establint les
seves funcions i assignant-los els sous i gratificacions procedents.
j) Crear òrgans de gerència i direcció, nomenar les persones per ocupar-los,
establint les seves funcions i assignant-los els sous i gratificacions procedents.
k) Atorgar i revocar delegacions i poders per al compliment de les finalitats
fundacionals.
l) La modificació dels Estatuts.
m) La fusió, escissió o dissolució de la Fundació.
n) La fusió, escissió i cessió de tots o una part dels actius i passius de la fundació.
o) La constitució o dotació d’altra persona jurídica, així com la fusió, escissió, cessió
global de tot o part dels actius i passius, o dissolució de societats o altres persones
jurídiques en les quals participi la fundació.
p) Adoptar i formalitzar les declaracions responsables.
q) L’elaboració i aprovació del pressupost de cada exercici i la seva liquidació.
r) L’aprovació i l’inventari i dels comptes anuals de la Fundació d’acord amb els
requisits i la documentació que exigeix la llei.
s) L’aplicació dels romanents.
t) Els acords relatius a l’increment de la dotació fundacional o disminució de la
dotació fundacional.
u) L’acceptació de la constitució de fons especials, la seva acceptació, modificació i
extinció.
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v) Aprovació dels plans d’inversió i dels límits de l’endeutament de cada exercici.
w) Determinació dels criteris bàsics de les activitats anuals de la Fundació.
x) Nomenament dels membres del Patronat conforme es determina en aquests
Estatuts, així com del/la Secretari/a i de la Comissió Executiva, i si fos el cas,
d’apoderats/des generals i especials.
y) I, en general, vetllar pel compliment de la finalitat fundacional, la realitat de la
dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, rendes i béns de què
disposi la Fundació, realitzant tots els actes, intervenint en negocis jurídics i atorgant
qualsevol contracte que fos convenient per a la millor administració i disposició de les
seves rendes i béns i per a l’exercici dels drets i accions que fossin procedents per a
la més adient realització i acompliment de les finalitats fundacionals.
Article. 9 Delegació de facultats.
1. El Patronat pot delegar en la Comissió Executiva les facultats que se li atribueixen
per llei i per aquests Estatuts, sense que aquesta delegació l’eximeixi de la
corresponent responsabilitat, podent avocar i revocar les facultats delegades.
2. En cap cas podran ser objecte de la delegació les facultats que la llei atorga al
Patronat amb caràcter d’indelegables i en aquest sentit, no podran ser delegades:
a) Les facultats recollides en els apartats: l), m), n), o), p), q), r) de l’article
anterior.
b) Les decisions sobre els actes d’adjudicació, alienació, gravamen i, en
general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns
mobles que, en conjunt o individualment, comporten més d’una
vigèsima part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de venda de
títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui, almenys, el de la
cotització.
c) I, en general, els actes per als quals es requereix l’autorització o
aprovació del Protectorat.
3. El Patronat pot nomenar apoderats/des generals i especials amb funcions i
responsabilitats mancomunades o solidàries, sense que sigui necessari que aquestes
persones siguin membres del Patronat.
Article10. Composició
1. El Patronat, com a òrgan col·legiat, estarà integrat per un mínim de set i un
màxim de quinze persones, tant físiques com jurídiques. Dins d’aquestes persones hi
serà obligatòriament l’Alcalde/l’Alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat i el Sr. Eduard
Arranz Bravo o els seus hereus o drethavents. A tal efecte, el Sr. Arranz Bravo
proposarà el seu nomenament i un mínim de dues persones més i un màxim de sis
persones i l’Ajuntament un mínim de tres i un màxim dels set restants.
2. Els/les patrons/nes persones físiques han de gaudir de plena capacitat civil i
d’obrar i han d’actuar directament, sense poder delegar la seva representació.
3. Les persones jurídiques, que ostentin la condició de patrones de la Fundació, han
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d’estar representades en el Patronat, de manera estable, per la persona física
designada amb aquesta finalitat per l’òrgan competent, mitjançant acord exprés de
l’esmentat òrgan, certificat pel seu secretari, amb el vist i plau del seu President. Els
representants de l’Ajuntament seran designats per acord del Ple municipal, adoptat
per majoria simple i certificat per la Secretari/a de la Corporació, amb el vist i plau de
l’Alcalde-President.
4. El Patronat, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta, podrà ampliar o reduir
el nombre dels seus components.
Article 11. Càrrecs
1. El Patronat comptarà amb un/a President/a, un/a Vice-president/a i un/a
Secretari/a.
2. El/la President/a i el/la Vice-president/a seran designats/des, d’entre els/les
patrons/nes, per acord del Patronat adoptat per majoria absoluta. El/la Vicepresident/a substituirà al/la President/a en casos d’absència, malaltia o impossibilitat
legal.
3. El/la Secretari/a serà designat/da per acord del Patronat, adoptat per majoria
simple, sense necessitat de què sigui patró/na, i podrà intervenir en les reunions del
Patronat amb veu però sense vot.
4. Els acords de designació determinaran la duració dels respectius càrrecs.
Article 12. Membres honorífics.
1. El Patronat podrà nomenar membres honorífics si així ho creu oportú.
2. Els membres honorífics tindran per funcions el suport i la projecció de les
activitats de la Fundació.
3. La Fundació podrà nomenar, a proposta del president, i per acord de la majoria
absoluta dels membres del Patronat, Membres d’Honor, Membres protectors i
Patrocinadors a aquelles persones o entitats públiques i privades que, amb les
seves aportacions econòmiques, facin possible l’assoliment dels objectius de la
Fundació.
4. Podran ser membre honorífic del Patronat:
a) Les persones físiques amb capacitat d’obrar plena; que no es trobin
inhabilitades per a exercir càrrecs públics o administrar béns i que no
hagin estat condemnades per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre
socioeconòmic o per delictes de falsedat.
b) Les persones jurídiques, aquestes han d’estar representades en el
Patronat, d’un manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta
funció d’acord amb les normes que les regulin o per la persona que
designi a aquest efecte l’òrgan competent de la mateixa.
5. Els membres honorífics poden assistir a les reunions del Patronat, en aquests
casos comptaran amb veu però no amb vot i la seva presència no serà
computable a efectes de l’obtenció dels quòrums necessaris tant per a la
constitució com per a la presa d’acords.
6. En tots els actes de la Fundació, als quals assisteixin els membres honorífics,
se’ls donarà un tracte preferencial i rellevant que l’honor de la seva designació

…/…

159

requereix.
Article 13. Règim de reunions
1. El Patronat es reunirà:
a) Amb caràcter ordinari: almenys, dos cops a l’any.
b) Amb caràcter extraordinari: sempre que sigui convenient a criteri de la presidència
o a requeriment d’una quarta part dels seus membres
2. El Patronat acordarà, en la primera reunió que celebri, el dia i hora de celebració
de les reunions ordinàries.
3. Les reunions s’han de convocar amb una antelació de quinze dies naturals a la
seva celebració i en l’escrit de convocatòria s’inclourà els punts de l’ordre del dia,
havent de constar sempre un últim punt referent a precs i preguntes.
4. Quan la reunió extraordinària es convoqui a iniciativa de la quarta part dels
membres del Patronat, la Presidència, en la convocatòria, determinarà el dia de la
seva celebració, que ha de tenir lloc dins dels 30 dies naturals següents a la data de
la sol·licitud. La convocatòria inclourà els punts de l’ordre del dia proposats pels
membres del Patronat en la seva sol·licitud, si bé la Presidència podrà afegir-ne
d’altres en el moment de la convocatòria.
5. En l’escrit de convocatòria haurà de constar el caràcter de la reunió i el lloc, dia i
hora en primera i segona convocatòria, que serà una hora després de la primera.
6. L’escrit de convocatòria inclourà l’ordre del dia i es notificarà al domicili dels
membres del Patronat o al que ells mateixos designin a tal efecte, a través de
qualsevol mitjà que permeti la constància de la seva recepció.
7. Les reunions quedaran vàlidament constituïdes quan concorrin, en primera
convocatòria, la majoria absoluta dels seus membres i en segona convocatòria, un
terç dels mateixos.
8. A les reunions ordinàries i extraordinàries no es podran sotmetre assumptes no
inclosos a l’ordre del dia, llevat que, per majoria absoluta dels seus membres, s’acordi
la urgència.
9. El/la President/a dirigirà les reunions i assenyalarà quan considera suficientment
discutida una qüestió per sotmetre-la a votació.
Article 14. Juntes ordinària i extraordinària
1. Corresponen a la Junta ordinària les competències següents:
a) Examen i aprovació dels comptes de l’exercici anterior i de l’inventari.
b) Aprovació de la memòria d’activitats realitzada durant l’any i la gestió
econòmica del patrimoni, així com determinar les activitats a desenvolupar
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durant l’exercici següent.
c) Aprovació de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any
anterior.
d) Aprovació del pressupost d’ingressos i despeses.
e) Resolució d’altres qüestions que constin a la convocatòria.
2. Correspon a la Junta Extraordinària l’adopció dels acords sobre totes les
qüestions previstes a la corresponent convocatòria.
Article 15. Adopció d’acords i la seva impugnació
1. Excepte en els casos en què aquests Estatuts o la Llei exigeixin una majoria
especial, els acords del Patronat s’adoptaran per majoria simple dels seus membres
presents, dirimint, en cas d’empat, el vot de qualitat del/la President/a.
2. No obstant això, es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres del Patronat per adoptar els acords següents:
a) Ampliació o, si fos el cas, disminució del nombre de patrons/nes. dins
dels límits màxims i mínims de l’art. 10 apartat 1 d’aquests Estatuts.
b) Modificació dels Estatuts.
c) Elecció dels càrrecs de President i Vicepresident.
d) La dissolució de la Fundació.
e) Creació de delegacions o representacions a altres ciutats, així com la
designació de les persones que hagin de regir-les.
3. Correspon un vot a cada membre present, sense que es pugui delegar.
4. Qualsevol membre del Patronat podrà impugnar judicialment els acords i actes
que siguin contraris a les lleis, a la carta fundacional i als estatuts o que puguin
ocasionar un perjudici greu a la Fundació. L’acció d’impugnació dels acords,
decisions i actes contraris a la llei caduca quan han transcorregut sis mesos, i la dels
contraris als Estatuts o lesius de l’interès de la persona jurídica, quan hagin
transcorregut quaranta dies.
Article 16. Competències de la Presidència
Corresponen a la Presidència i, en el seu defecte a la Vice–presidència, les
competències següents:
1. Representar a la Fundació en judici i fora d’ell, llevat en els casos en què el
Patronat designi un altre representant especial.
2. Convocar tant les Juntes ordinàries com les extraordinàries.
3. Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
4.La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin
expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa
aplicable.
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Article 17. Actes
1. El/la Secretari/a aixecarà acta de totes les reunions, tant ordinàries com
extraordinàries, fent constar, com a mínim, lloc, dia i hora de la reunió, els assistents,
els excusats, els no assistents, l’existència del quòrum mínim, primera o segona
convocatòria, els acords adoptats, fent constar els vots de manera individual i,
concretament, aquells que voten en contra i, si s’escau, una breu referència a les
intervencions.
2. Les actes hauran d’ésser notificades als membres en el termini màxim de quinze
dies hàbils, comptats des de la data de celebració de la reunió o, si fos el cas,
juntament a l’ordre del dia de la reunió següent.
3. El/la Secretari/a certificarà els acords adoptats, amb el vist i plau de la presidència
o, si fos el cas, de la Vice - presidència.
4. És responsabilitat directa de la presidència i del/la Secretari/a trametre al
Protectorat els acords legalment exigits.
Secció 2a. Dels patrons
Article 18. Acceptació del càrrec
1. Els patrons entren en funcions un cop hagin acceptat expressament el seu
nomenament, la qual cosa es pot fer constar de la manera següent:
a)
b)

En la Carta Fundacional o en una altra escriptura pública.
En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el
càrrec, legitimada per notari.
c)
En una certificació del/a secretari/a, amb la signatura legitimada, en el que
es faci constar l’acceptació expressa de la persona nomenada i el termini del seu
mandat, si s’escau, si el càrrec ha estat acceptat en la reunió del Patronat en què
ha estat nomenada.
d)
Per compareixença del/a secretari/a o de la persona física que accepta el
càrrec davant el Patronat.
2. Les persones jurídiques acceptaran formar part del Patronat per acord de l’òrgan
de govern amb facultat suficient. L’Ajuntament de L’Hospitalet formalitzarà aquesta
acceptació mitjançant acord del ple municipal.
Article 19.Duració del mandat

1. La duració del mandat del senyor Arranz Bravo serà vitalícia, essent substituït, si
fos el cas, per la persona que ell mateix designi o, en el seu defecte, pels seus
hereus legítims, els quals hauran de nomenar, per majoria, un representant en la
Fundació. La duració del mandat dels membres nomenats a proposta del senyor
Arranz Bravo podrà ser vitalícia, indefinida o temporal, segons es determini en l’acord
del seu nomenament.
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2. El mandat dels representants de l’Ajuntament de L’Hospitalet tindrà la mateixa
vigència que el mandat corporatiu, cessant en el mateix moment que cessin els seus
regidors/res per raó de la celebració d’eleccions municipals, sense perjudici de
continuar en funcions durant el mateix temps que els regidors/res en funcions. En cas
de què aquests membres siguin regidors/es i dimitissin del seu càrrec de regidor/a,
cessaran automàticament com patrons en el moment en què el Ple municipal prengui
en consideració la seva renúncia, havent de nomenar l’Ajuntament un nou
representant en el mateix Ple o en les seves següents sessions.
Article 20. Obligacions i deures dels patrons
Els patrons tenen les obligacions i deures següents:
1. Exercir les seves funcions amb la diligència d’un bon administrador, d’acord amb
la Llei i els Estatuts.
2. Servir el càrrec amb lleialtat a la Fundació actuant sempre en interès d’aquesta.
3. Fer que es compleixin les finalitats fundacionals i tenen el deure de conservar els
béns de la Fundació i mantenir la seva productivitat seguint criteris financers de
prudència adequats a les circumstàncies econòmiques i a les activitats que realitzi la
Fundació.
4. Obligació de complir els deures comptables.
5. Deure de custodiar els llibres i tenir-los actualitzats.
6. Dret i deure d’assistir a les reunions per al compliment de les seves funcions.
7. Dret i deure a informar-se sobre la marxa de la Fundació.
8. Dret i deure de participar en les deliberacions i en l’adopció dels acords.
9. Deure de comunicar al Patronat, i abstenir-se en la deliberació i l’adopció dels
acords en els quals es produeixi conflicte d’interessos amb la Fundació.
10.
Deure de guardar secret de les informacions confidencials relatives a la
Fundació inclús desprès d’haver cessat en el càrrec.
11. La resta de drets i deures que de manera individual o conjunta li reconeixen les
lleis.
Article 21. Retribucions
Els membres del Patronat no son retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sense
perjudici del seu dret a ésser rescabalats de les despeses que prèviament
autoritzades i degudament justificades els representi el compliment de la seva funció;
per això, resulten incompatibles amb l’exercici d’altres càrrecs o funcions que siguin
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remunerades per la Fundació.
Article 22. Conflicte d’interessos
1. Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 de la Llei 4/2008, de 24
d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, han d’abstenir-se de participar en
tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la
gestió de la Fundació.
2. Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 de la Llei esmentada no
podran mantenir relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació
3. Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 no poden participar en
societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes
de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari
valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els
patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3.
4. Deure d’inhibició: durant els 5 anys següents al cessament com a patró no es
poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la
Fundació.
Article 23. Responsabilitats dels patrons
Els patrons són responsables, dels danys que causin a la Fundació, per
l’incompliment de la Llei o dels estatuts, o per actes o omissions negligents en
l’exercici de llurs funcions, de conformitat amb el que determina l’article 332.11 de la
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.
Article 24. Cessament
El cessament dels membres del Patronat es produeix per les causes següents:
a)
Si es tracta de persones físiques, per mort o declaració de defunció i si es tracta
de persones jurídiques, per la seva extinció.
b)
Per incapacitat o inhabilitació.
c)
Per cessament de la persona física en el càrrec per raó del qual formava part
del Patronat.
d)
Per sentència judicial ferma que declari que no s’ha exercit el càrrec amb la
diligència deguda o que s’ha incorregut en causa de responsabilitat.
e)
Per finalització del mandat, sens perjudici de la seva reelecció.
f)
Per renúncia voluntària notificada al Patronat, la qual únicament produeix
efectes davant tercers quan s’inscrigui al Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya.
g)
Per qualsevol altra causa establerta per les lleis.
Secció 3a. De la Comissió Executiva
Article 25. Facultats
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La Comissió Executiva actua per delegació del Patronat i, en conseqüència, li
corresponen les facultats següents:
1. Elaboració de l’inventari, memòria explicativa, comptes anuals, pressupostos de
l’entitat i liquidació del pressupost corresponent a l’exercici anterior, elevant-los al
Patronat per a la seva aprovació.
2. Aprovació del programa d’activitats, d’acord amb els criteris bàsics aprovats pel
Patronat.
3. Aprovació de l’organigrama i de les plantilles, així com de la política de personal
4. Adquisició i alienació de tota classe de béns per qualsevol títol d’acord amb la
delegació acordada pel Patronat.
5. Aprovació d’operacions financeres, dins dels límits fixats pel Patronat.
6. Fixació dels preus corresponents de les activitats i serveis de la Fundació.
7. Exercici d’accions judicials i defensa de la Fundació, inclòs l’atorgament de poders
per a plets.
8. La contractació pel procediment legal establert, dins dels límits fixats
pressupostàriament, de les prestacions de serveis i subministraments necessaris per
al funcionament ordinari de la Fundació.
9. Qualsevol altre funció que li sigui delegada pel Patronat.
Article 26. Composició
El Patronat designarà una Comissió Executiva formada pel seu President/a, pel seu
Vicepresident/a i per tres dels seus patrons/es.
Article 27. Règim de funcionament
El règim de funcionament de la Comissió Executiva es idèntic al del Patronat, amb les
especificacions següents:
1.

La Comissió Executiva es reunirà:

•
Amb caràcter ordinari: almenys, un cop al trimestre.
•
Amb caràcter extraordinari: sempre que la Presidència ho consideri convenient
o a requeriment de tres membres de la Comissió Executiva.
2.
La Comissió Executiva es considerarà vàlidament constituïda amb l’assistència
de la meitat més un dels seus membres.
3.

Els acords de la Comissió Executiva s’adoptaran pel vot favorable de la meitat
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més un dels assistents.

CAPÍTOL III. PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC
Secció 1a. Patrimoni
Article 28. Dotació inicial
1. La dotació inicial és el conjunt de diners, béns i/o drets de qualsevol classe,
valorables econòmicament i afectats, amb caràcter permanent i estable, als fins
fundacionals, que serveixen de base patrimonial perquè la Fundació pugui iniciar la
seva activitat i de fons patrimonial per a la producció de rendes o mitjans econòmics
que facin possible la realització dels fins. Quedarà supeditada la possibilitat de
disposició, en tot cas, a la prèvia autorització del Protectorat. Amb aquesta finalitat,
constitueix la dotació inicial de la Fundació, que s’aportarà íntegrament en el moment
de l’atorgament de la Carta Fundacional, el següent:
a)
Els béns i drets, inclosos els d’explotació de les obres aportades a la Fundació
pel senyor Eduard Arranz Bravo, la relació de la qual, inclosa la seva valoració
econòmica, es farà constar a la Carta Fundacional.
b)
El dret d’ús de l’immoble, propietat municipal, on s’ubica el domicili de la
Fundació, la valoració econòmica de la qual es farà constar en la Carta Fundacional.
2. La dotació inicial pot augmentar-se posteriorment per aportacions fetes, a títol
gratuït, pels fundadors o per altres persones, tant físiques o jurídiques, com públiques
o privades, d’obres artístiques d’Eduard Arranz Bravo. Aquest augment s’ha de
notificar al Protectorat en el moment de la presentació dels comptes.
Article 29. Altres ingressos
1. La renda i altres ingressos anuals que obtingui la Fundació, s’han de destinar a
fer efectiu la realització dels fins fundacionals, dins dels límits establerts per la
legislació vigent aplicable i per aquests estatuts.
2. A títol merament enunciatiu, són recursos de la Fundació els següents:
a)
Els rendiments de la dotació inicial i dels béns i drets, de qualsevol naturalesa,
que pertanyin a la Fundació.
b)
Els rendiments derivats dels préstecs o cessions temporals, a títol gratuït,
d’obres artístiques d’Eduard Arranz Bravo.
c)
El producte de la venda d’entrades en exposicions que no tinguin caràcter
gratuït.
d)
Les transferències pressupostàries i subvencions atorgades a favor de la
Fundació.
e)
Qualsevol altra autoritzada per la legislació vigent aplicable.
Article 30. Aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals
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1. La Fundació destinarà el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals
que obtingui al compliment dels fins fundacionals i destinarà la resta al compliment
diferit de les finalitats o a incrementar-ne la seva dotació inicial. Els donatius i els
altres recursos obtinguts que es destinin a incrementar la dotació i els resultats
obtinguts per alienacions dels béns o drets respecte dels quals l’article 333.1.3 de la
llei estableix el deure de reinversió, no entren en el càlcul de l’esmentat percentatge.
2. En cas de què la Fundació rebi béns i drets sense que se n’especifiqui la seva
destinació, el Patronat ha de decidir si s’integren a la dotació inicial o si es destinen
directament a la realització dels fins fundacionals.
Secció 2a. Règim econòmic
Article 31. Exercici econòmic
L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural, s’iniciarà l’1 de gener i finalitzarà el
31 de desembre de cada any.
Article 32. Comptabilitat i llibres
1. La Fundació portarà una comptabilitat ajustada a la naturalesa de les seves
activitats i als principis i normes regulades al Decret 259/2008, de 23 de desembre,
pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, o norma que el substitueixi, i
la resta de legislació vigent aplicable, i haurà de reflectir el seguiment de les
operacions i l’elaboració dels comptes anuals.
2. La Fundació portarà, al menys, els llibres següents:
a) El llibre diari.
b) El llibre d’inventari i de comptes anuals, en el qual s’han de transcriure anualment
l’inventari de tancament de l’exercici i els comptes anuals, s’ha d’obrir amb l’inventari
inicial extret de la Carta Fundacional.
c) El llibre d’actes, el qual ha de contenir les actes de les reunions del Patronat i de
la Comissió Executiva, amb la signatura de/la Secretari/a, amb el vist i plau de/la
President/a.
3. Els llibres que obligatòriament porti la Fundació han d’ésser legalitzats abans de la
seva utilització o després d’haver-hi fet els assentaments i les anotacions, ja sigui per
procediments informàtics, o per altres procediments pertinents, els quals s’han de
legalitzar dins del termini de presentació de comptes.
Article 33. Els comptes anuals
1. La Comissió Executiva, per delegació del Patronat, elaborarà l’inventari i
formularà els comptes anuals de forma simultània i amb data del dia de tancament de
l’exercici econòmic, que es fixa en el 31 de desembre, per tal que siguin aprovades
pel Patronat.
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2. L’inventari i els comptes anuals han d’expressar de manera precisa el patrimoni,
la situació financera i els resultats de la fundació de conformitat amb el que prevegi la
legislació.
3. Els comptes anuals formen una unitat i es composen de:
a) Balanç de situació, en la data de tancament de l’exercici, especificant amb claredat
els béns o elements que s’integren en la dotació o siguin finançats amb aquesta
dotació.
b) El compte de resultats.
c) L’estat de canvis en el patrimoni net.
d) L’estat de fluxos d’efectiu.
e) La memòria en la que s’ha de completar, ampliar i comentar la informació
continguda al balanç i en el compte de resultats i s’han de detallar les actuacions que
s’hagin realitzat en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el número de
beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, així com els recursos procedents
d’altres exercicis pendents de destí, en el seu cas, i les societats participades
majoritàriament, amb la indicació del percentatge de participació.
4. El Patronat ha d’aprovar els comptes anuals en els sis mesos següents a la data
del tancament de l’exercici i s’han de formalitzar signats pel/la Secretari/a, amb el vist
i plau del/la President/a.
5. Els comptes s’han de presentar al Protectorat en el termini de 30 dies a comptar
del dia en que s’aprovin, per mitjà de documents informàtics garantits amb les
corresponents signatures electròniques reconegudes, d’acord amb les condicions i
els formularis que es determinin reglamentàriament.
6. Així mateix, els comptes anuals es trametran a l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, per tal que siguin auditades, sota la direcció de la Intervenció General
Municipal, en la seva condició de entitat del sector públic de conformitat amb
l’obligació prevista a la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de
desembre de mesures fiscals, financeres i administratives.
7. En tot cas, els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa, si
durant dos anys consecutius, en la data del tancament de l’exercici, per la pròpia
fundació quan concorrin, almenys, dos de les circumstàncies previstes a l’art. 333.11
de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya,
següents:
a)
Que el total de l’actiu de la Fundació sigui superior a 6 milions d’euros.
b)
Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris sigui superior a 3 milions
d’euros.
c)
Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici sigui superior a cinquanta.
d)
Que al menys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions
públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de
prestació de serveis.
e)
Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol
administració pública per un valor superior a 60.000 euros en conjunt de l’exercici.
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8.
Cas que sigui preceptiva l’informe d’auditoria de conformitat amb el Llibre
Tercer del Codi Civil, la Comissió Executiva un cop formulats els comptes els
sotmetrà a informe d’auditoria, i aquest informe junt amb els comptes s’elevaran al
Patronat per a la seva aprovació i posterior remissió al Protectorat i la Intervenció
General Municipal.
CAPÍTOL IV. FUSIÓ, ESCISSIÓ, EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 34. Fusió
1. La fusió de la Fundació amb una altra o altres, mitjançant l’absorció per una
d’elles de l’altre o altres o per la integració en una fundació de nova creació, ha de
respondre a la conveniència de complir millor els fins fundacionals.
2. La fusió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions
interessades, i requerirà l’aprovació del Protectorat i s’ha de formalitzar en escriptura
pública, excepte en el cas de resolució judicial i, en qualsevol cas, s’ha d’inscriure al
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i s’ha de publicar un cop
aprovat.
Article 35. Escissió
1. L’escissió de la Fundació, mitjançant la segregació d’una o diferents parts del seu
patrimoni, que passa a sengles fundacions de nova creació, ha de respondre a la
conveniència de complir millor les seves finalitats fundacionals.
2. L’escissió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat, requerint l’aprovació del
Protectorat, s’ha de formalitzar en escriptura pública i s’ha d’inscriure al Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya i s’ha de publicar un cop aprovat.
Article 36. Extinció
1. La Fundació, tenint en compte la seva duració indefinida, s’extingirà per les
causes següents:
a) Pel compliment íntegre de les finalitats fundacionals o per impossibilitat d’assolirla, llevat que sigui procedent la seva modificació i així ho acordi el Patronat.
b) Per il·lícit civil o penal de les seves activitats o finalitats, declarada per sentència
ferma.
c) Per obertura de la fase de liquidació en el concurs.
d) Per l’absorció o la integració que resulti d’un procés de fusió amb una o més
fundacions.
e) Per les altres establertes per les Lleis.
2. L’extinció de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat, que ha de ser
aprovat pel Protectorat.
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3. Els acords i resolucions judicials determinants de l’extinció de la Fundació s’han
d’inscriure al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Article 37. Procediment de liquidació i destí del patrimoni
1. El Patronat durà a terme la liquidació del patrimoni fundacional d’acord amb el
sistema de liquidació de cessió global previst al Codi civil de Catalunya.
2. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat amb el
quòrum de la majoria absoluta i ha de ser aprovada pel Protectorat.
3. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a
terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
4. L’extinció determinarà la cessió global de tots els actius i els passius de la
Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de
publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del
Protectorat, s'ha d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions, entitats públiques o
altres entitats sense ànim de lucre amb fins similars als de la Fundació, amb
preferència per les situades a L’Hospitalet de Llobregat o, si no n’hi ha, per les
situades a la Comarca del Barcelonès.
5. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els
passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat 2.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
La Fundació gaudirà dels incentius fiscals, exempcions i/o bonificacions establertes
per la legislació vigent aplicable”.
SEGON.- DONAR TRASLLAT dels presents acords als membres del Patronat de la
Fundació Arranz-Bravo, al Regidor de Govern de Cultura, a la cap de Servei de
Cultura i a la Secretaria de la Comissió d’assumptes delegats del Ple.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 13.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. C.P.R. PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 2.404,05€. EXP. SA 36/14 PA.
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:

VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
4943/2014, de 12 de juny, es va incoar el present procediment sancionador contra el
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Sr. C.P.R., amb DNI xxxxxxxxxx i domicili al carrer xxxxxxxxxxxx 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 objecte de
notificació en el domicili del Sr. C.P.R. en data 02 de juliol de 2014, com així consta a
la corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia al Sr. P.R. 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, dictada per la Sra. Instructora en data
25/07/2014
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 16.06.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. C.P.R., amb DNI xxxxxxxxxxxxxxx i domicili al carrer
xxxxxxxxxxxxxx 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).
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►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, el Sr. C.P.R., amb DNI
xxxxxxxxxxxx i domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxxx 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.

PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. H.P.C. PER INFRACCIÓ DE
DICTAMEN 14.LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25€. EXP. SA 38/14 PA.
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:

VIST Mitjançant Resolució núm. 5342/2014, de 2 de juliol, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser
notificades al Sr. H.P.C. (DNI xxxxxxxxxxxxxxx), amb domicili al carrer
xxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, en data 08 de juliol de 2014.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. H.P.C., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 23 de juliol de 2014.
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.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció de data 02/07/2014 imputada al Sr.H.P.C., mitjançant resolució núm.
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5342/2014.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 08 de juliol de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutiu d’una infracció de caràcter greu
i declarar el Sr. H.P.C. (DNI xxxxxxxxxxxxxx), amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxx
de l’Hospitalet, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
QUART.- IMPOSAR al Sr. H.P.C. responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública (parc infantil).
El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25- Euros

Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. H.P.C. (DNI
xxxxxxxxxx), amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, en
aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 15.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. H.P.C. PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25€. EXP. SA 40/14 PA.
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:

VIST Mitjançant Resolució núm. 5341/2014, de 2 de juliol, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser
notificades al Sr. H.P.C.(DNI xxxxxxxxxxxxx), amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxxx
de l’Hospitalet, en data 08 de juliol de 2014.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. H.P.C., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
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definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 23 de juliol de 2014.
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.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció de data 02/07/2014 imputada al Sr.H.P.C., mitjançant resolució núm.
5341/2014.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 08 de juliol de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutiu d’una infracció de caràcter greu
i declarar el Sr. H.P.C. (DNI xxxxxxxxxxxx), amb domicili al carrer
xxxxxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, tal i com es deriva del procediment incoat a
l’efecte.
QUART.- IMPOSAR al Sr. H.P.C. responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar el gos potencialment perillós deslligat a la via pública (parc infantil). El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25- Euros
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. H.P.C. (DNI
xxxxxxxxxxxxxx), amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, en
aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.

CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 16.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. F.D.R.C. PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
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POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05€. EXP. SA 26/14
PA.
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:

VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
4466/2014, de 28 de maig, es va incoar el present procediment sancionador contra el
Sr. F.D.R.C., amb DNI xxxxxxxxxxxxxx i domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxx 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 objecte de
notificació en el domicili del Sr. F.D.R.C. en data 14 de juny de 2014, com així consta
a la corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia al Sr. F.D.R.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.
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, dictada per la Sra. Instructora en data
14/07/2014
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 02.06.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. F.D.R.C., amb DNI xxxxxxxxxx i domicili al carrer
xxxxxxxxxxxxxxxx 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
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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, el Sr. F.D.R.C., amb DNI
xxxxxxxxxx i domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxx 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.

DICTAMEN 17.PER IMPOSAR SANCIÓ A LA SRA. G.B.V. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 10/99 DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS,
PER IMPORT DE 300€ . EXP. SA 35/14.
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:

VIST que mitjançant Resolució núm. 4942/2014, de 12 de juny, es va incoar el
present procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser
notificades a la Sra. G.B.V. amb data 17/06/2014, com així consta la corresponent
diligència de notificació.
VIST que consta la presentació per la imputada, en data 19/6/2014, d’un escrit
d’al·legacions al qual, sense refutar ni contradir els fets constatats a la denúncia que
ha donat lloc al present procediment, manifesta únicament que el gos no era seu i
que no disposa de mitjans econòmics per fer front al pagament de la multa.
ATÈS que les esmentades manifestacions no desvirtuen la presumpció de veracitat
de l’acta de denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de data 17/2/2014, de la qual
deriva el present procediment sancionador, ni hi ha cap circumstància que modifiqui
la qualificació dels fets.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
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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.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 14/07/2014, s’ajusten a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades per la Sra. G.B.V.
en data 19 de juny de 2014 i IMPOSAR a la imputada la sanció, mantenint en els
seus termes la proposta adjunta a la Resolució d’incoació núm. 2508/2014 de 24 de
març
SEGON.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada a la Sra. G.B.V., mitjançant resolució núm. 4942/2014 de
12/06/2014.
TERCER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 16 de juny de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
QUART.– IMPOSAR a la Sra. G.B.V., amb NIE xxxxxxxxxxx i domicili al carrer
xxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció
que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar uns gos potencialment perillós, sense morrió ni corretja a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
►Qualificació definitiva de la infracció: GREU
►Sanció definitiva: 300,00.-euros
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, la Sra. G.B.V., amb
domicili al carrer xxxxxxxxxxxxx de L’Hospitalet.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 18.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. F.F.P. PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
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PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300€. EXP. SA 53/14 PA.
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:

VIST Mitjançant Resolució núm. 5572/2014, de 8 de juliol, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser
notificades en data 14 de juliol de 2014 al Sr. F.F.P. (NIE xxxxxxxxxxxxxxx), domiciliat
al carrer xxxxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. F.F.P., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 12 d’agost de 2014.
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.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció de data 08/07/2014 imputada al Sr.F.F.P., mitjançant resolució núm.
005572/2014.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 11 de juliol de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. F.F.P. (NIE xxxxxxxxxxxxxxx), domiciliat al carrer
xxxxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva
del procediment incoat a l’efecte.
QUART.- IMPOSAR al Sr. F.F.P. responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar un gos de raça potencialment perillosa deslligat i sense morrió a la via
pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999
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de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 300,- Euros
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 19.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. J.G.R. PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS,
PER IMPORT DE 150,25€ . EXP. SA 56/14.
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:

VIST que mitjançant Resolució núm. 5910/2014, de 17 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser
notificades al Sr. J.G.R. amb NIE xxxxxxxxxxxxxxx i domicili al carrer xxxxxxxxxxxxx
de l’Hospitalet, amb data 23/07/2014, com així consta la corresponent diligència de
notificació.
VIST que consta la presentació pel Sr. G.R., en data 31/07/2014 (RGE 33856) i rebut
en el Servei de Salut el dia 7/8/2014, d’un escrit d’al.legacions al qual, sense refutar
ni contradir els fets constatats a la denúncia que ha donat lloc el present procediment,
manifesta únicament que la raó per la qual el gos no portava morrió era que l’animal
es sufocava.
ATÈS que les esmentades manifestacions no desvirtuen la presumpció de veracitat
de l’acta de denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de data 16/04/2014, de la qual
deriva el present procediment sancionador, ni hi ha cap circumstància que modifiqui
la qualificació dels fets.
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.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 11/08/2014, s’ajusten a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
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les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades pel Sr. J.G.R. en
data 31 de juliol de 2014 i IMPOSAR al imputat la següent sanció, mantenint en els
seus termes la proposta adjunta a la Resolució d’incoació núm. 5910/2014 de
17/07/2014
SEGON.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al Sr. J.G.R., mitjançant resolució núm. 5910/2014 de
17/07/2014.
TERCER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 22 de juliol de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
QUART.– IMPOSAR al Sr. J.G.R., amb NIE xxxxxxxxxxxxx i domicili al carrer
xxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció
que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar uns gos potencialment perillós, sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
►Qualificació definitiva de la infracció: GREU
►Sanció definitiva: 150,25.-euros
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, el Sr. J.G.R., amb NIE
xxxxxxxxxxxx i domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 20.PER IMPOSAR SANCIÓ A LA SRA. F.U. PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS,
PER IMPORT DE 300€. EXP. SA 30/14.
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:

VIST que mitjançant Resolució núm. 5328/2014 de 2 de juliol es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser
notificades a la Sra. F.U. amb data 10/07 2014, com així consta la corresponent
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diligència de notificació.
VIST que consta la presentació per part de la imputada , en data 22.07.2014 d’un
escrit d’al·legacions les quals s’han de desestimar per les raons que es diran a la part
dispositiva.
VISTA la proposta de la instructora de data 12.08.2014 on proposa la desestimar
integrament les al·legacions presentades.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 13.08.2014
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 de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades per la Sra. F.U.
en data 22 de juliol de 2014 i IMPOSAR a la imputada la sanció, mantenint en els
seus termes la proposta adjunta a la Resolució d’incoació núm. 5328 de 2 de juliol de
2014 per les següents raons:
1) No s’imposa la multa per manca de llicència, sinó per portar el gos
potencialment perillós sense morrió i deslligat a la via pública.
2) Els suposats defectes formals que es denuncien en l’Acta de Servei de la
Guàrdia Urbana aixecada el dia 13 de març de 2.014 no són més que meres
inexactituds que no tenen entitat com per a desvirtuar la presumpció de
veracitat dels fets constats en l’esmentada Acta.
3) La Sra. U. no rebat ni desmenteix els fets constatats en la dita Acta de
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana.
SEGON.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada a la Sra. F.U. mitjançant resolució núm. 5328/2014 de 2 de
juliol.
TERCER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 8 de juliol de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
QUART.– IMPOSAR a la Sra. F.U., (NIE xxxxxxxxxxxxxxxx) amb domicili al carrer
xxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet la comissió de la infracció que es descriu i la sanció
que es relaciona amb la quantitat següent:
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1. Portar uns gos potencialment perillós, sense morrió i deslligat a la via pública.
(Parc Infantil) El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos
►Qualificació definitiva de la infracció: GREU
►Sanció definitiva: 300,00.-euros
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, la Sra F.U. (NIE
xxxxxxxxxxxxxxxx) amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxxxx de l ‘Hospitalet , en
aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992 ,LRJ-PAC
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 21.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. A.I.T.E. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. SA 29/14
VR.
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:

VIST que mitjançant Resolució núm. 5327/2014, de 2 de juliol, es va incoar el present
procediment sancionador; l’ esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte
d’infructuosos intents de notificació els dies 9 i 10 de juliol de 2014; per això, i als
efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ -PAC, es van notificar mitjançant
publicació en el BOPB del dia 24.7.2014 i exhibició en el Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 16 i 28 de juliol de 2014.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 9 de setembre de 2014
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.

VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
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El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 8 de juliol de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar al Sr. A.I.T.E.(DNI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) amb domicili al carrer
xxxxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, tal i com es deriva del procediment incoat a
l’efecte.

TERCER.- IMPOSAR al Sr. A.I.T.E. responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25- Euros

Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. A.I.T.E. (DNI
xxxxxxxxxxxxxxxx) amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet en aplicació
de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Instructora
i a la Intervenció General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

DICTAMEN 22.PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL
PERIODE 14/07/2014 A 19/09/2014 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 5746
AL 6940.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

…/…

183

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. 5746
de data 14 de juliol de 2014 al núm. 6940 de data 19 de setembre de 2014.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 23.PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JGL A LES SESSIONS NÚM. 29 I 30 DE 22 I 29 DE JULIOL; 31 DE 4 D’AGOST I
32, 33 I 34 DE 2, 9 I 16 DE SETEMBRE DE 2014, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 29 i 30 de 22 i 29 de juliol; 31 de 4
d’agost i 32, 33 i 34 de 2, 9 i 16 de setembre de 2014, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, PP, CiU, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels grups municipals del PSC-PM, PP,
CiU i ICV-EUiA, número 24, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació Sra. Fernández.
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SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Aquesta proposta de moció ens la fan arribar col·lectius de
la gent gran per tal que ens adherim a la “Red de ciudades y comunidades amigables
con las personas mayores”.
L'Hospitalet, segons l’anuari estadístic del 2013, té una població de 259.368
habitants, dels quals 51.746 són majors de 65 anys, si fa o no fa el 20% de la
població. Des de l’Ajuntament hi ha dos col·lectius que ens mereixen una especial
atenció i als quals van dirigides moltes de les polítiques específiques que fem, el dels
més grans i el dels més petits, a la gent gran i a la infància. Hem treballat per tenir
una xarxa de casals i incrementem el nombre dels mateixos per tal de disposar de
punts de trobada, fomentar la relació, facilitar la formació i procurar espais d’oci per a
la gent gran.
Estem treballant per tenir una bona atenció domiciliària, un bon servei de
teleassistència, un bon servei de menjador al casal o al domicili, serveis de podologia,
serveis de dutxes i bogaderia, servei d’arranjament de vivendes, amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona, espais de participació amb els consells i un espai públic
que afavoreix la mobilitat.
Ara, no obstant, tenim l’oportunitat d’anar un pas més enllà, més compromís, si ens
adherim a la “Red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores”.
Són vuit els àmbits de treball en els que s’ha fixat l’esforç per tal que les persones i
que les ciutats siguin més amables amb les persones grans. Els vuit àmbits de treball
són els espais a l’aire lliure, en edificis, els transports, la vivenda, el respecte i la
integració social, la participació cívica i el treball, la comunicació i informació, el
suport de la comunitat i serveis de la salut.
Pel que respecta a l’espai físic, l’espai urbà i el transport, pensem que la nostra ciutat
dóna resposta, de fet som una ciutat que és referència i model en aquests àmbits, per
moltes d’altres, però el que està clar és que hem d’avançar en tots els altres àmbits, i
pensem que ens ajudaria adherir-nos doncs, a aquesta xarxa de ciutats amigues amb
la gent gran. Gràcies.

Essent les 20.00 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Mercè Perea Conillas i
abandona la sessió el Sr. Francesc Josep Belver Valles, regidora del grup municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya.

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

SR. ORDÓÑEZ
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Bé, gràcies Sra. Alcaldessa. Plataforma per Catalunya votarà favorablement aquesta
moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada per unanimitat per part de tots els membres del Ple
de l’Ajuntament. Tan de bo que a tots els temes poguéssim arribar a un acord com
aquest.
Passaríem al següent bloc de mocions.

Essent les 20.02 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Francesc Josep Belver Valles,
regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 24; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 24.- PER A L’ADHESIÓ DE LA CIUTAT A LA XARXA MUNDIAL DE
CIUTATS I COMUNITATS AMIGABLES AMB LA GENT GRAN.
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 un dels fenòmens que caracteritzen la societat actual és l'envelliment
progressiu de la població. Això és positiu, perquè significa que l'esperança de vida és
bastant alta. Però implica també posar èmfasi en aquelles polítiques que garanteixin
una millor qualitat de vida en la vellesa.
ATÈS que en els països desenvolupats, les tres quartes parts de les persones grans
viuen a les ciutats.
ATÈS que en les grans aglomeracions urbanes, les persones habitualment viuen,
comparteixen, es socialitzen, juguen i obtenen béns i serveis en barris o districtes
més petits i sovint molt diferents entre si.
ATÈS que fer que les ciutats siguin amigables amb la gent gran és una de les
estratègies polítiques més eficaces per respondre a l'envelliment demogràfic. Les
ciutats han d'estar preparades amb recursos humans, econòmics i socials per fer
canvis innovadors per a la gent gran.
ATÈS que la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb la Gent Gran és
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un projecte promogut per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que està destinat
a crear entorns i serveis que promoguin i facilitin un envelliment actiu i saludable.
ATÈS que l'OMS, conscient del progressiu envelliment de la població mundial,
dirigeix aquest projecte a tots els ajuntaments interessats en promoure l'envelliment
actiu, millorant els seus entorns i serveis i incorporant aquesta perspectiva en la
planificació municipal.
ATÈS que aquest projecte aborda de manera integral els aspectes que afecten el dia
a dia de pobles i ciutats, promovent la participació dels mateixos interessats, la gent
gran, tenint en compte les seves necessitats, percepcions i opinions al llarg de tot el
procés de anàlisi i millora del municipi.
ATÈS que nombroses ciutats d'arreu del món s'han unit a aquesta xarxa decidint així
optimitzar les condicions de vida de la gent gran, potenciant polítiques d'envelliment
actiu com a forma més eficient de mantenir i millorar la qualitat de vida de les i els
grans.
ATÈS que l'Ajuntament de L'Hospitalet, conscient de la importància que les ciutats
han de ser amigables amb la gent gran, porta anys treballant en aquest sentit,
dedicant recursos i potenciant els serveis socials en temes com l'atenció domiciliària
(el seu model va ser pioner a Espanya), donant suport a l'eliminació de les barreres
arquitectòniques, tant dins com fora dels domicilis, millorant la d'equipaments
necessaris per a la gent gran com "casals", residències, centres de dia i habitatges
tutelats, i incrementant-la atenent a les necessitats de la població.
ATÈS que entenem que l’envelliment de la població no s’ha d’enfocar només com la
necessitat d’augmentar la cobertura dels serveis socials i sanitaris per prevenir i
cobrir situacions de dependència. La tipologia dels serveis que s’ofereix al col·lectiu
de la gent gran de la ciutat es basa en el fet que està format per persones amb
capacitat, amb cultura i amb una vida activa.
VIST això, i conscients que encara queda feina per fer, considerem molt útil pertànyer
a una xarxa mundial que treballa amb objectius comuns, que uneix nombroses ciutats
de tot el Món, que s'estén progressivament a tot Espanya, i que permet la cooperació
i col·laboració entre municipis i la difusió de bones pràctiques, així com el contacte
amb persones expertes en envelliment actiu i ciutats amigables.
ATÈS que formar part de la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb la
Gent Gran ens ofereix un instrument més per desenvolupar polítiques de caràcter
integral per a la gent gran, mitjançant el treball transversal i coordinat, en el propi
àmbit municipal però també amb el teixit associatiu de la ciutat.
ATÈS que a la nostra ciutat prima la participació ciutadana a l'hora de desenvolupar
qualsevol projectes, i la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb la
Gent Gran promou la participació de la gent gran. La metodologia del projecte els
implica en tot moment el desenvolupament de processos participatius que involucren
tant a les persones de més edat com a altres grups involucrats i agents locals,
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afavorint el coneixement de la realitat i la responsabilitat ciutadana.
ATÈS que la pertinença a aquesta xarxa implica també obtenir un certificat per part
de l'OMS que representa un reconeixement que millora el prestigi i la imatge d'una
ciutat, valora la participació de la gent gran, contribuint així a promocionar la ciutat.
Per tot l’anterior, els grups polítics del PSC-PM, PP, CiU i ICV-EUiA proposen a
l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Iniciar les gestions necessàries per a formar part de la Xarxa Mundial de
Ciutats i Comunitats Amigables amb la Gent Gran.
SEGON.- Donar trasllat d'aquests acords a la Comissió de Pensionistes i Jubilats de
L'Hospitalet i al Consell de Ciutat de l'Hospitalet.

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels grups municipals del PSC-PM i ICVEUiA, número 25, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, just ha arribat el Sr. Belver, és vostè o el Sr. Salmerón? Els dos, molt bé,
comença vostè Sr. Belver.

Essent les 20.03 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, la presentació d’aquesta moció ve per una qüestió,
pensem que senzilla, però que hem cregut que valia la pena portar-la al plenari
municipal. Com segurament tots hem sentit en aquests últims dies, es va posar de
manifest una voluntat per part del govern de l’Estat, de tirar endavant una modificació
legal a través de la qual es modificava l’elecció dels alcaldes i alcaldesses, i volien
tirar-la endavant perquè ja aquesta modificació entrés en vigor a les properes
eleccions de maig de l’any que ve.
Nosaltres, sota el títol de regeneració democràtica, de millorar la participació de la
gent, que tothom tingui més propera l’elecció dels seus electes, sota aquest títol,
estem bàsicament d’acord. Pensem que el que sigui apropar la decisió i la
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participació de la gent, a les institucions, millorarà el nivell d’implicació, de
corresponsabilitat, de coneixement i, per tant, això sempre redundarà en el millor
govern, en aquest cas, dels pobles i ciutats del nostre país.
Ara bé, el que pensem és que el millor moment, segur, no és sis mesos abans d’unes
eleccions, perquè això té tot l’aspecte d’una qüestió tacticista, que hi ha una voluntat
electoralista i electoral, on el que s’està intentant és modificar les regles del joc a poc
mesos d’unes eleccions municipals, perquè es tem o es presumeix un resultat
electoral no favorable.
Per tant, pensem que aquest no és el millor escenari per abordar una reforma
d’aquestes característiques i entenem que una vegada superades les eleccions
municipals de l’any 2015, a partir del mes següent, al mes de juny del 2015, ja s’hi
poden posar a treballar tots els grups parlamentaris, aquesta és una qüestió que s’ha
de fer amb consens, les regles del joc democràtic, el règim electoral, no és una
qüestió que es pugui canviar cada dos per tres.
Per tant, entenem que val la pena fer una reflexió serena, aconseguir el màxim de
consens, que els màxims partits politics hi participin, que els grups parlamentaris hi
participin, en la discussió, en el debat i en la concreció d’aquesta reforma, i que sigui
una reforma que assoleixi aquest objectiu d’apropament de la decisió, de la
participació dels ciutadans en l’elecció dels alcaldes i alcaldesses.
Si, a més a més, en aquesta reforma, tal com es va anunciar o com es va indicar en
alguna de les prèvies, diguéssim, o dels anuncis que es van fer des del govern, on el
que es pretenia és, a partir d’un determinat percentatge de vot amb una diferència,
atorgar a una candidatura regidors de franc, nosaltres ja li diem, home, en això no
estem d’acord, no ens agrada.
Nosaltres pensem, tots els regidors, regidores, que estem en aquest Ple hem estat
votats, estem aquí perquè a la formació política a la qual pertanyem i a la qual ens
vam presentar a les eleccions, va obtenir un percentatge determinat de vots i això va
donar un resultat d’un regidor o dos o tres o cinc o vuit, el que sigui, el que no sembla
raonable és que una formació política, perquè el seu cap de llista obtingui el 40% dels
vots, com el 40% dels vots no és suficient, doncs si això li dóna sis regidors, doncs a
més a més, li regalem tres més perquè pugui tenir majoria absoluta.
Nosaltres amb això no estem d’acord, com amb d’altres coses que s’estan plantejant,
però entenem que fruit del debat, del consens, de finalment l’acord, és d’on sortirà
una bona millora d’aquest aprofundiment democràtic, que tant com a demanda social,
com segurament per necessitat democràtica, després de més de 35 anys de Llei
orgànica de règim general electoral, segur que val la pena modificar.

SRA. PEREA
Sr. Esteve, té la paraula.
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SR. ESTEVE
Gràcies, per completar les motivacions d’aquesta moció conjunta dels dos grups de
govern. Comentar que tothom sabem que els ajuntaments som l’administració més
propera, si més no és l’administració que els veïns i veïnes piquen a la porta sovint,
malgrat que no tingui les competències en aquelles preocupacions que presenten els
veïns.
I, per tant, aquesta experiència de descentralització que ha significat als ajuntaments i
que els veïns tenen com administració més propera, és imprescindible conservar el
paper que han tingut els ajuntaments, que no dubtem que ha estat possible gràcies a
majories de govern local que tenen la majoria del vot popular, a través d’un sistema
de representació, que precisament emana de la Constitució Espanyola, intocable per
algunes coses i paper mullat per d’altres, com el dret a l’habitatge, l’ocupació i ara
sembla també paper mullat pot quedar en la proporcionalitat en el vot a les
municipals.
El govern del PP ha expressat la possibilitat d’aquesta reforma exprés a sis mesos,
set mesos, d’iniciar la propera campanya electoral de les municipals i, a més a més,
volen, no tant facilitar la governabilitat, sinó el que volen és donar un plus, un bonus,
a aquella formació política que tregui majoria relativa, per tant, volen convertir majoria
relatives en majories absolutes, i tots sabem el que signifiquen les majories
absolutes, i en definitiva el que volen, pretenen amb aquest plus, amb aquest bonus
de regidor, és un fet poc democràtic.
Perquè amb el vot, la ciutadania el que diposita és la representativitat, no només en
una candidatura, no només en el seu cap de llista, sinó en el conjunt de la
candidatura. I, en aquest sentit, vostès volen un canvi presidencialista en els
ajuntaments i, a més a més, volen primar i volen convertir, com deia abans, majories
relatives en absolutes. I ho plantegen ara que s’apropen les eleccions, després d’uns
resultats d’unes eleccions europees que els han fet tremolar.
Per tant, aquesta proposta que fa el Partit Popular no representa cap millora per a la
regeneració democràtica, obeeix exclusivament als seus interessos polítics i
electorals. Per això hem manifestat a la moció que volem que aquest Ajuntament es
mostri en contra d’aquesta voluntat del Partit Popular de modificar les regles del joc
en l’elecció d’alcaldes i alcaldesses i en l’elecció dels regidors i regidores, defensem,
evidentment, el sistema proporcional, mitjançant el sufragi universal, igual, lliure,
directe i secret, tal com estableix la Constitució en aquests moments i, per tant, que
les eleccions d’alcaldes i alcaldesses ha de tenir el recolzament majoritari dels
regidors.
Finalment, els hi demanem al Partit Popular que no facin una altra cacicada, com han
fet amb la LOMCE, amb la LRSAL, com volien fer amb la Llei de l’avortament, com
amb fet amb la Llei d’estabilitat pressupostària, perquè no confonguin tenir la majoria
absoluta amb tenir la raó, no confonguin tenir majoria absoluta amb deixar sense veu
a la resta de representants de la ciutadania o, fins i tot, una part de l’Estat, com van
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fer ahir amb la Sentència del Tribunal Constitucional i com van fer, ara fa quatre anys,
quan van retallar l’Estatut d’Autonomia que havia aprovat el poble de Catalunya. Per
tant, no facin una nova cacicada amb aquesta Llei que minvarà la democràcia Local.
Gràcies.

Essent les 20.10 hores, s’incorporen a la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo,
regidor del grup municipal del Partit Popular i el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SRA. PEREA
Molt bé, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Perea. Respecto a la moción sobre la reforma de la Ley electoral,
bueno, pues vemos como partidos políticos, los partidos en este caso mayoritarios,
en este caso el Partido Popular, pues bueno, está intentando cambiar las reglas del
juego democrático con el único fin de beneficiarse ellos mismos, porque si no, no
tendría sentido hacer, justo antes de las elecciones, precisamente esta reforma.
Al fin y al cabo lo que quieren es acaparar poder y a veces vemos como ya no sólo
ellos, sino los grandes partidos muchas veces utilizan, se visten con las palabras
democracia o pueblo, entonces, en este caso la palabra democracia para la Ley de la
reforma electoral que ellos proponen, pues dista mucho de ser cierta. Y es más, esta
Ley, como ya se ha venido a decir, lo que hace sería distorsionar lo que sería la
voluntad, en este caso, de la gente de una ciudad.
Y bueno, no nos engañemos, a ver, esta Ley viene justo ahora, después de unos
resultados electorales en que hay, en este caso, un partido nuevo que es Podemos,
que se ve con mucha fuerza, y es una Ley que nosotros creemos que va encaminada
a parar a ese partido. Obviamente que las leyes electorales pueden ser más justas,
más representativas, sí, obviamente España no es el único caso en el cual tenemos
leyes electorales que se podrían mejorar, en el caso de Francia, pues aún es peor y,
en este caso, en vez de ser encaminada como España que va a parar a un partido,
pues en Francia va a parar a otro, en este caso al Frente Nacional.
Pero bueno, nosotros creemos que medidas se deben tomar, medidas se deben
tomar, pero claro, las primeras medidas que se deben tomar para mejorar, en este
caso, las leyes electorales y lo que se concibe como la democracia, pues bueno, las
primeras medidas que tenemos que tomar quizás sería parar la financiación irregular
de ciertos partidos, sería para la corrupción instalada en ciertos partidos, porque eso
sí que realmente es lo que luego distorsiona completamente lo que nos llega a los
ciudadanos, una vez tu generas una cantidad ingente de recursos a base de
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financiarte irregularmente, pues bueno, luego tu presencia visual obviamente es
mucho mayor y puede llegar más a la gente, encima de forma injusta.
Y también creemos que, bueno, haciendo un símil como hemos oído a dirigentes, en
este caso del Partido Socialista, que era un símil acertado, que las reglas del juego
no se pueden cambiar en el minuto 85, o sea, a última hora, pero también creemos
que las reglas del juego, si hiciésemos un símil de fútbol, pues no sólo podrían
cambiar el Barça y el Madrid, no sólo los dos más poderosos, nosotros lo que
creemos es que es desde abajo, desde la ciudadanía, con gente y con organismos
independientes que no velen ni por el bien de un partido, ni por el bien de otro, quien
tendrían que mirar de cambiar las leyes electorales.
Pero bueno, referido un poco también a las leyes electorales y a lo que son las
elecciones, también hay muchos puntos que creo que se tendría que abordar, por
ejemplo, un punto uno es el tiempo que se tiene en medios de comunicación los
diferentes partidos, claro, esto los partidos grandes, dependen del que gobierna,
entonces no se queja, bueno, si el Partido Popular lo hace mal aquí, pues bueno, hay
veces que estas leyes electorales injustas están beneficiando a otros partidos. Por
ejemplo, en nuestra ciudad, hombre, mientras el Partido Socialista, que era el
gobernante, tenía horas de publicidad en elecciones en los medios públicos de la
ciudad, como es TeleHospitalet, pues por esta regla proporcional, en este caso
nuestro partido, como otros partidos pequeños, pues dispusieron de 15, 20 segundos
en toda la campaña, eso no es justo y eso también hay que cambiarlo.
Como también tendríamos que cambiar, si queremos realmente ser justos, pues la
distribución de los espacios electorales, o sea, ya sabemos que hay un partido, en
este caso, que tiene o que tuvo mayoría absoluta, pero no puede ser que mientras
este partido dispone de 50 tramos a su libre elección en riguroso orden de su
preferencia, pues los partidos pequeños o el resto de partidos o los partidos nuevos,
tengan un espacio o dos espacios en polígono industriales, pues eso no es justo y
también hay que plantear esto, porque para hacer una crítica creo que tenemos que
ser sinceros en todo.
Entonces, nosotros insistimos en que las leyes electorales, pues en lo que han de ir
orientadas es para estimular la democracia y lo que creemos es que muchas veces lo
que o lo que es hasta ahora, es que están hechas para perpetuar en el poder a
aquellos que actualmente lo regentan.

Essent les 20.15 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part de Convergència i Unió, Sr. Monrós.
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SR. MONRÓS
Sí, respecte d’aquesta moció el que nosaltres estem totalment en contra d’aquesta
possible reforma de la Llei, nosaltres entenem que l’elecció d’un alcalde ha d’anar en
funció d’unes eleccions purament democràtiques, en les quals, del resultat que
s’esdevingui, hi haurà un ampli consens entre aquelles forces representatives de
cada consistori, per escollir qui serà l’Alcalde i el seu equip de govern.
Però més enllà d’això, anant al que diu la Llei, estem a una època en què parlem de
regeneració democràtica i el que volem fer és, a través d’una Llei amb majoria
absoluta, doncs modificar una Llei, i aquí està el problema, més allà que sigui d’aquí
a sis mesos on hi ha unes eleccions.
Jo penso que una llei d’aquestes característiques, en què, al cap i a la fi, els electes
surten de les votacions del poble i, per tant, potser hauríem de ser capaços de
començar a canviar les coses i fer que aquestes lleis siguin amb l’ampli consens
possible, des de la ciutadania fins als partits més representatius, però que tothom
tingui un pes equilibrat en decidir aquesta nova Llei o una futura Llei que pugui
modificar això, però mai feta d’aquesta manera, vull dir, tinc majoria absoluta i
decideixo això sense cap tipus.
A més a més, es podrien donar unes situacions ingovernables segons el resultat i
segons el que pretén la Llei, vull dir, faltant al principi de democràcia i, a més a més,
un exercici de responsabilitat per part de qui promou aquesta Llei, que no calibra
quins serien els seus efectes. La votarem en contra.

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

SR. MONRÓS
Perdó, perdó, la votarem a favor, vull dir...

SRA. ALCALDESSA
Està en contra de la Llei, però vota a favor de la moció.

SR. MONRÓS
Això, que quedi clar.

SRA. ALCALDESSA
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Queda clar, Sra. Secretària ha recollit bé? Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Plantear la elección directa de los alcaldes creemos que es
lógico, creemos que es sensato que gobierne la lista más votada, porque es lo que
han querido los ciudadanos, de lo contrario puede suceder que, mientras la mayoría
de ciudadanos quieren que gobierne un determinado partido político, la suma de
otras fuerzas políticas pueden suprimir esa voluntad popular, por la voluntad de los
partidos políticos. Para nosotros es más democrático que sean los ciudadanos los
que decidan en el gobierno y el alcalde de su ciudad, que no que esa decisión se
tome en los despachos, donde en ocasiones parece que lo más importante es el
reparto del poder.
Y no entendemos por qué ahora el Partido Socialista se opone, cuando resulta que
es lo que ustedes proponían en su libro blanco para la reforma del gobierno local, del
gobierno del Sr. Zapatero, en el año 2005, exactamente lo mismo. Y no es cierto que
esta propuesta venga a consecuencia del resultado electoral de unas elecciones
europeas, como ustedes señalan, o que lo planteemos ahora porque de aquí a unos
meses hay elecciones municipales, porque es que esta propuesta, yo le invito a una
lectura tranquila de los programas electorales del Partido Popular, a partir del 2003,
donde encontrarán incluida esta propuesta.
Así mismo también les invito, pues a otra lectura sosegada del Acta de sesiones con
motivo de la reforma de la Ley electoral del año 2011, donde el grupo popular ya en
esa fecha, que casualidad, tres años antes de las elecciones europeas y mucho
antes de las próximas elecciones municipales, ya planteó la propuesta de que
gobierne la lista más votada. Por tanto, ni nos lo hemos sacado de la manga, ni es
porque hay elecciones municipales a la vista, ni es con motivo de un resultado de
unas elecciones autonómicas. Por todo ello, votamos en contra.
Y ya que hablo de mayoría absoluta, es verdad la mayoría absoluta no tiene por qué
tener la razón, pero yo si quiere, podemos hacer un ejercicio de repaso y ver todas
las mociones que hemos presentado todos los grupos de la oposición y en cuántas
ustedes, de mayoría absoluta, nos han dado apoyo.

Essent les 20.20 hores, abandona la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez, regidora
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, moltes gràcies, Sr. Belver.
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SR. BELVER
Sí, gracias Sra. Alcaldesa, muy brevemente. Mire, Sr. del Río, usted al final decía que
hiciéramos una cosa que ya le digo que no va a poder ser, usted decía, hagan una
lectura tranquila de los programas del PP, no, no puedo, lo lamento, de verdad, y me
gustaría, pero me resulta físicamente imposible.
Pero mire, luego le voy a contestar con lo que usted proponía o con lo que usted
decía, usted decía, no puede ser que hayan unas elecciones municipales y que la
lista más votada no tenga el alcalde y que la suma de los otros grupos sí tengan la
alcaldía, es que se trata de eso, porque si la suma de los otros consiguen la alcaldía
es que son más. Y de lo que se trata, lo que expresa la ciudadanía en el momento del
voto es su preferencia, que queda segmentada en dos, en tres, en cinco, en siete
opciones políticas, y es luego la concurrencia de esas partes lo que hace la mayoría
absoluta o la posibilidad del gobierno.
Cuando en una ciudad, también como usted decía, el voto ciudadano le da la mitad
más uno de la representación a una fuerza política, esa fuerza política tiene la
absoluta legitimidad, porque se la ha dado la ciudadanía, de obtener directamente el
gobierno, porque le han dado más del 50% de la representación, pero a alguien que
no tiene, que la ciudadanía no le ha otorgado más del 50% de la representación,
nosotros no estamos de acuerdo que se la entregue por regalo la Ley.
La modificación de Ley o la propuesta que usted decía que hacía el Partido
Socialista, de elección directa de alcaldes, si yo le digo, oiga, si yo con el título puedo
estar de acuerdo, pero si vamos a la elección directa de alcaldes, hagámoslo bien
hecho, hagámoslo bien hecho, hagámoslo en dos vueltas, modifiquemos la
legislación de la Ley de bases de régimen local, modifiquemos luego el régimen de
competencias de los diferentes órganos, porque no puede ser que se nombre a un
alcalde, porque ha sido el más votado y que luego en el Pleno no tenga mayoría
absoluta y que no tenga capacidad de aprobar nada, porque a lo que vamos es al
desgobierno.
Lo cual ya cuadra con su modelo de administraciones locales y por eso han aprobado
la Ley de sostenibilidad para las administraciones locales, porque lo que quieren es
vaciar de contenido los ayuntamientos, tener un alcalde que se dedique a ser
representativo y que lo que se haga es gestión pura y dura y conseguir una
tecnocracia en una institución pública, en una dirección política. Y nosotros en eso
estamos en absoluto desacuerdo, los gobiernos están para gobernar y los alcaldes,
los alcaldes presidentes de las corporaciones, para ser la máxima autoridad, no el
máximo representante, la máxima autoridad.
Y eso significa que, si usted quiere modificar la reglas de juego, tiene que cambiar
todo el reglamento, si usted quiere un alcalde o una alcaldesa que sea porque es el
más votado, a partir de ahí cambie todo el régimen competencial de los órganos,
cambie el régimen competencial de las juntas de gobierno, de los plenos del
ayuntamiento y de las competencias propias del alcalde, porque si no tendremos
alcaldes que lo único que harán será sentarse en una silla, pasear por la ciudad, dar
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manos, y no tendrán ninguna capacidad de gobierno, ni de gestión, con lo cual lo que
ustedes quieren es vaciar de contenido político los gobiernos locales, porque como
ustedes muy bien dicen, esto para ustedes no son gobiernos locales, son
administraciones locales, y esto no es una tecnocracia, esto es un gobierno y aquí la
dirección la ejercen los políticos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Jo, igual que el company Belver, no faré lectura dels seus
programes, perquè la lectura, entenc, i així els hi diem als nens a les escoles, que
sempre ha de ser un exercici gratificant, i en el seu cas, doncs a mi em costaria força.
Vostès parlaven dels despatxos, que no pot ser que s’esculli un alcalde en el despatx,
suposo que es referia al despatx quan dos grups escollits democràticament, doncs
que els dos sumen majoria, doncs decideixen un govern, això no són despatxos, això
és la suma de dues opcions polítiques que han tingut la representació dels ciutadans i
que decideixen formar un govern. El que sí que seria un despatx o fer les coses des
del despatx, seria el que vostès proposen, que és des d’un despatx de la Moncloa
decidir que una formació política que arriba al 30, 35 o no arriba, fins i tot, a aquesta
xifra de representació popular, doncs tingui automàticament el 50% més 1 de la
representació, això sí que seria, doncs decidir els alcaldes des dels despatxos.
Després, vostè sap perfectament que aquest grup i el grup socialista també, doncs
cada vegada que vostès presenten una moció que entenem que és assumible i que
entenem que és assenyada i que encaixa en la nostra perspectiva de govern, la
votem. Avui tindrà un exemple amb una de les seves dues mocions que presenta i ha
tingut l’exemple en d’altres ocasions. Per tant, no pretengui dir que nosaltres estem
fent o passant el rodet a l’oposició, perquè no és cert.
Per tant, repeteixo, no vulgui guanyar des dels despatxos allò que la ciutadania
probablement al maig del 2015 no els hi atorgarà. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Hombre, yo lo que no encuentro muy lógico es lo que pasó
en Baleares, que se juntaron seis partidos políticos contra aquel partido político que
habían decidido los ciudadanos que gobernase, eso yo no lo encuentro muy lógico.
Y hombre, usted Sr. Belver habla de que está en contra de la tecnocracia, de que
nosotros queremos vaciar el contenido político de los gobiernos locales, que
teníamos que modificar las reglas del juego, mire, libro blanco para la reforma del
gobierno local, Madrid 2005, Ministerio de Administraciones Públicas, quién lo firma,
Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas, fíjese lo que dice, la adecuación
de las estructuras de gobierno local deben enmarcarse y responder a la dinámica
democrática de mayoría y minorías, así aquel partido o candidatura que gobierne
como resultado de haber ganado unas elecciones debería gobernar. Sin palabras.

SRA. ALCALDESSA
I ha alguna intervenció més?

SR. BELVER
Sí, yo estoy de acuerdo, no hombre, no, que el que gane las elecciones gobierne,
claro, sobre todo si tiene la mitad más uno de los concejales y si no tendrá que
buscar los acuerdos para conseguirlos. Oiga, mire, ahora sí que se lo voy a decir, no
se lea usted tranquilamente nuestros programas, léase los suyos, practique la lectura,
no se invente lo que lee, ahí le está diciendo que el partido que tenga mayoría
gobierne, claro, yo también estoy de acuerdo ¿hay alguien que no esté de acuerdo?

SR. DEL RÍO
No habla de mayoría, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, sí, pero si lo acaba de leer, yo no lo tengo, lo acaba de leer usted.
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SR. DEL RÍO
¿Lo puedo repetir?

SR. BELVER
Sí, sí, bueno, le doy mi tiempo si quiere, si la Presidenta...

SRA. ALCALDESSA
Si el Sr. Belver le deja su tiempo, yo no tengo inconveniente.

SR. DEL RÍO
Mire, así aquel partido o candidatura que gobierne como resultado de haber ganado
unas elecciones debería gobernar, punto, no dice ni mayoría absoluta, ni mayoría…

SRA. ALCALDESSA
Ya está, ya está, ya ha leído, suficiente.

SR. BELVER
Debería gobernar, si en esto yo estoy de acuerdo, oiga, a ver si lo entendemos, yo
con el principio básico de que la candidatura más votada tenga la alcaldía, yo con ese
principio básico así, ya me parece bien para empezar a discutir, lo que no me parece
bien es que diga, no, aquí la candidatura que más votos tenga, si eso le otorga el
37% de los concejales del Consistorio, le vamos a regalar concejales hasta que tenga
el 51%, yo con eso no estoy de acuerdo, porque los concejales no se consiguen en
unas elecciones por el voto de los ciudadanos, porque usted está regalando, por Ley,
a unas personas que ya ni tan siquiera han tenido por qué ir en una lista, y los está
poniendo de concejales por Ley, en eso no estamos de acuerdo, nunca, nunca
estaremos de acuerdo con eso. A partir de ahí, orquestemos la manera para que la
lista más votada pueda tener la alcaldía, perfecto, hagámoslo, pero hagamos la
modificación de la legislación.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ha quedat aprovada aquesta moció, en tot cas, Sr. del Río, més enllà del
contingut de la Llei, el que com a mínim el grup socialista no està en absolut d’acord,
que a quatre dies d’unes eleccions municipals es canviïn les regles de joc. Això és
fonamental, o sigui, les regles de joc, si vostè les vol canviar, s’ha de fer amb el
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temps suficient perquè tothom tinguem clar quines són les regles de joc, el que no val
és a sis mesos d’unes eleccions municipals, veient la perspectiva i veient les
enquestes, modificar les lleis per garantir que alguns alcaldes del seu partit polític o
del seu color polític puguin tornar o continuar essent alcaldes. No, no, això...
A veure Sr. del Río, miri, quan vostè parla, jo estic escoltant, faci el favor de respectar
les paraules dels regidors i meva, no, ja no pot parlar, perquè ha esgotat el seu
temps.
Li dic perquè ho tingui clar, Sr. del Río, no és un problema del contingut específic de
la Llei que vostès volen canviar, sinó del moment processal i el moment processal no
és el que nosaltres compartim. Estem parlant avui d’un canvi de legislació d’unes
municipals que vindran d’aquí a uns mesos, si no passa res i si el govern no canvia.
Hauríem acabat ja amb aquest bloc de mocions i ara passaríem a les del Partit dels
Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 25; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 25.- EN RELACIÓ AMB L’ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I
DE LES ALCALDESSES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; del
representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i amb 6 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que els municipis espanyols han estat des de 1979 l'expressió més evident de
l'arribada de la democràcia al nostre país: milers de regidors i regidores,
d'alcaldesses i alcaldes, triats pels seus veïns, van accedir al govern dels seus
Ajuntaments des de la preocupació per satisfer les demandes més apressants dels
seus veïns, i també, davant la falta de definició constitucional de les competències
locals, a afrontar aquells reptes i actuacions que anessin impulsades per la
ciutadania. Des d'aquest principi d'administració més propera, es van configurar els
Ajuntaments com les entitats que van visualitzar la democràcia al nostre país i que
van representar la primera experiència, fins ara irreversible, de descentralització
política.
Atès que considerem imprescindible conservar aquest paper, que ha estat
raonablement garantit durant tot aquest període per un sistema electoral que, sense
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ser perfecte, ha permès que les opcions polítiques significatives en les quals
s'organitza la ciutadania en cada municipi hagin configurat majories de govern local
amb un suport majoritari del vot popular a través d'un sistema de representació
respectant la proporcionalitat contemplada en la CE.
ATÈS que la complexitat i la pluralitat, l’espai de primera instància per a la resolució
dels problemes de la ciutadania, l’espai dels grans canvis i de la millora de les
condicions de vida de la gent són, sense cap dubte, característiques fonamentals de
l’àmbit municipal.
ATÈS que els ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans reptes i els canvis
culturals de finals del segle XX: els fenòmens migratoris, els nous models familiars, la
dependència i l’envelliment de la població, i en aquesta primera dècada del segle XXI,
són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de
dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per a generar
alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi i les retallades.
ATÈS que el govern del PP ha expressat la possibilitat d’una reforma “exprés” de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG),
concretament del seu Capítol IX article 196, per tal de garantir que l’alcalde o
l’alcaldessa de la llista més votada, sense superar el 50% dels vots, pugui ser-ho i
amb majoria absoluta.
Atès que l'atribució de l'alcalde o alcaldessa a la llista més votada portaria a la
paradoxa que podrien ser alcaldes i alcaldesses, regidors/es que haguessin obtingut
menys del 20% dels vots i, per tant, no comptaran amb el suport de més del 80% dels
veïns i veïnes. L'examen dels resultats de les últimes eleccions municipals o de les
últimes eleccions europees proporciona nombrosos exemples. En tot cas, amb
aquests supòsits, el nombre d'ajuntaments l'alcalde dels quals no estaria recolzat per
la majoria dels electors seria molt majoritari.
ATÈS que, amb el seu vot, la ciutadania diposita la seva representativitat en una
candidatura i no exclusivament en el seu cap de llista. Com a expressió de la màxima
representació de la ciutadania, al plenari de l’ajuntament -format per tots els regidors i
regidores electes- li corresponen les atribucions del control i fiscalització i l’adopció
d’acords i aprovacions de caràcter general, entre les quals es troba la d’escollir
l’alcalde o alcaldessa que presidirà el Ple.
ATÈS que constatem que el PP no ha fet cap proposta en aquesta línia durant tot el
procés de tramitació parlamentària de la LRSAL, per cert, aprovada sense l’acord de
les altres forces polítiques, i que ho ha plantejat tot just després de les últimes
eleccions europees, els resultats de les quals per la davallada de vots del PP posa en
risc el manteniment de moltes alcaldies actualment governades per aquesta formació
política.
Aquesta proposta, a més, qüestiona el valor democràtic del necessari diàleg,
negociació i acord entre les forces polítiques representades en el plenari municipal,
per decidir democràticament les millors propostes pel ciutadans. Els criteris
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democràtics de proximitat i participació quedarien vulnerats. La majoria del veïnat
veuria a alcaldes i alcaldesses llunyans/es i no estimats/des.
ATÈS que entenem que aquesta proposta expressada pel PP, no representa cap
millora per a la regeneració democràtica, sinó que obeeix exclusivament als seus
interessos polítics i electorals i no als interessos dels ciutadans i suposa novament
una amenaça a la democràcia local.
Per tot l’anterior, els grups polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA proposen a l’Ajuntament
en Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestem que un canvi tan important en la dinàmica del funcionament
democràtic dels ajuntaments necessita de forma imprescindible que es faci en el
moment adient, amb objectius clars i amb unes línies de negociació política amb el
municipalisme. Ens manifestem, també, en contra de la voluntat del PP de la
modificació de les regles del joc per canviar l’elecció dels alcaldes i de les
alcaldesses a pocs mesos de les properes eleccions municipals. Aquest canvi
necessita d’un nivell d’acord polític que no sigui només el que
l’aritmètica parlamentària exigeix, sinó que sigui un acord amb la majoria de les
forces polítiques.
SEGON.- Defensem, en quant al mètode d’elecció de regidors i regidores, que
aquests han d’estar triats/des, mitjançant un sistema proporcional, en el mateix acte
electoral mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, tal i com estableix
l’article 140 de la Constitució Espanyola. En quant a l’elecció d’alcaldes i alcaldesses,
aquests/es han de tenir el recolzament de la majoria dels regidors constituïts en el Ple
de l’Ajuntament.
TERCER.- El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet expressa la seva oposició a la
proposta de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (LOREG), anunciada pel PP.
QUART.- Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat espanyol, i a tots els Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya i al Consell de
Ciutat.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, números 26 i 27, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver, la segona s’ha de retirar en aquests moments, no? Doncs, en fi, Sr.
Belver, la número 27, en tot cas, avançar a tothom que ens està escoltant, que
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respecte a la moció 27, la moció 31 i la moció 33, han estat retirades i que al final del
Ple hi haurà una moció conjunta que es tramitarà d’urgència en relació a aquests
temes, per tant, en aquest bloc només veuríem la número 26, que és sobre el tema
de les biblioteques, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Sí, gràcies Alcaldessa. Jo el que faria és parlar d’aquesta moció que del que tracta és
de la remuneració als autors pels préstecs dels llibres a la biblioteques. Aquesta és
una pràctica molt habitual, en les nostres biblioteques es presten molts llibres
diàriament als usuaris i hi ha una directiva europea que el que feia era recomanar que
es cobrés un cànon per cadascun d’aquests llibres prestats, per tal de retribuir als
autors per la seva obra.
A partir d’aquí, la transposició d’aquesta directiva per part del govern espanyol,
reconeix, diríem, com a fonamental la gratuïtat del servei, en això estem d’acord, és a
dir, que aquest cànon en absolut ha de repercutir en els usuaris i, per tant, hem de
garantir l’accés a la cultura i la gratuïtat en el que és la recepció d’un llibre, tant sigui
a la biblioteca, com demanat en préstec, i a partir d’aquí, l’inconvenient és qui paga
això, a partir d’aquí, qui paga això.
Aleshores, en d’altres països europeus ha quedat claríssim en la legislació
corresponent, qui ha d’assumir el cost d’aquesta despesa és el govern, sigui central o
regional o autonòmic, en cada cas, qui tingui la competència. En el cas nostre,
inicialment aquesta despesa es trasllada a les administracions titulars, hem de
recordar que la immensa majoria de les més de 97% de les biblioteques de la
Diputació de Barcelona i dels ajuntaments, en el cas de la província de Barcelona,
són de titularitat municipal. I això vol dir que aquest cost, quan l’administració local no
és la competent en donar suport a la creació literària, que aquesta és de debat de qui
és competència, si del govern de la Generalitat o del govern de l’Estat, en tot cas es
fixa que ha d’haver acords de corresponsabilitat en el finançament d’aquesta despesa
i en canvi el que fa és atribuir-lo a l’administració local.
Què diem a la moció, doncs que les administracions, en base als acords i fins i tot en
base al decret que preveu que pot haver acords entre les diferents administracions,
assumeixin en els seus pressupostos aquesta despesa. I també aprofitem en la
moció per demanar que tot allò que fa referència als plans de foment de la lectura i
sobre tot als programes d’adquisició de fons per a les biblioteques, perquè hi hagi
més llibres, perquè hi hagi més col·leccions, també això sigui contemplat en els
pressupostos. En definitiva, el que volem és, evidentment hi donem tot el suport a
què els autors puguin veure reconeguda la seva obra i que això es mesuri en base al
nivell de lectura de les seves obres i, en aquest cas, això es mesura per la quantitat
de vegades que es presta aquell llibre als usuaris, i també garantir, evidentment,
l’accés universal de la cultura i, en aquest cas, de la lectura a tots els nostres
ciutadans, i per això presentem aquesta moció.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, Plataforma per Catalunya votarà favorablement a la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem favorablement a la moció, entenen que la majoria dels països europeus
considera que aquest cànon de suport a la literatura i a la cultura del país, doncs han
estat pagats, assumit pels governs nacionals i regionals. En canvi, a l’Estat Espanyol,
doncs sembla diferent i situa el cànon, doncs que l’han de pagar els ajuntaments.
És una mesura absolutament injusta, perquè si tenim en compte qui està pagant en
aquests moments les biblioteques i qui està pagant els serveis de cultura, en els
nostres municipis, al menys a la província de Barcelona, està claríssim, el 98% és un
esforç de fons locals, bàsicament el 58% ajuntaments i el 40% Diputació, com
comentava el Sr. Graells, i no és de rebut que ni la Generalitat, que paga el 2%
d’aquest servei, ni l’Estat que no paga res, doncs a més a més, no assumeixin aquest
cànon per fomentar aquest tipus d’actuacions.
Per tant, votem favorablement aquesta moció i demanem que l’Estat repensi aquesta
mesura.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup de Convergència i Unió entenem la mesura que
presenta el Partit Socialista i, per tant, el fet que el que podríem ser al càrrec del que
en aquests moments, doncs no es fa pagar a l’usuari, ni a ningú, acabi repercutint en
l’usuari o en l’àmbit municipal.
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És evident que si això ho mirem amb mentalitat, entenguin-me estem en els dies que
estem, si això ho mirem amb mentalitat, podríem dir, de fa uns dies, instar al govern
d’Espanya i al de la Generalitat a què incorporin als pressupostos de l’exercici 2015,
una partida específica suficient que permeti cobrir el cànon dels préstecs bibliotecaris
de les biblioteques municipals, jo li hauria de dir que segurament hauríem de veure si
els recursos de la Generalitat, doncs surten, perquè és allò que ho pagui un altre i
quan aquest és un àmbit en el qual sabem quin és el finançament de la Generalitat.
Com que estem en una fase, no només d’optimisme, sinó jo crec que d’una fase nova
en el país, nosaltres creiem que aquest instar al govern d’Espanya i al de la
Generalitat quedarà antic i que, per tant, en un futur proper aquest serà un tema que
des del govern de Catalunya plenament, doncs amb totes les competències, perquè
aspirem a ser un país lliure, podrà dur-ho a terme. Dit això, votarem favorablement,
pensant que estarem en la segona fase, perquè si fos en la primera li hauríem de dir
que, lògicament, no podem votar-ho a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. Los concejales del Partido Popular, que vivimos ya en un país libre, sobre
la moción que hace referencia al derecho de remuneración de los autores por el
préstamo de sus obras, votamos a favor, creemos que es inviable que esa
remuneración recaiga en los gobiernos locales, titulares de bibliotecas públicas. La
Comisión de Cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias se reunió
el 7 de marzo y propuso establecer la atribución de ese pago al gobierno central y las
comunidades autónomas. Y en la Conferencia Sectorial de Cultura también se
expresó la voluntad política de todas las comunidades autónomas de asumir el pago
de la remuneración que correspondiese por las bibliotecas públicas de sus
respectivos territorios, incluidas también las de titularidad municipal. Y por eso,
votamos a favor de la propuesta.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Jo, simplement agrair el suport i celebrar que tots els grups hagin donat el seu vist i
plau a la moció, ja és d’agrair que en algun tema ens posem tots d’acord. Moltes
gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Ja és el segon, ja portem dos. Molt bé, passaríem a les mocions del Partit Popular,
Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
Només per una qüestió, per una precisió, la Sra. Borràs ha fet esment en la seva
intervenció a què el primer punt deia “Instar al govern d’Espanya...”, havia una
esmena anterior que és “Instar a les administracions competents a què incorporin...”,
hi havia una esmena, em sembla que, a més a més, a proposta de Convergència.

SRA. BORRÀS
Certament, jo tenia encara el text antic, certament, gràcies.

SRA. SECRETÀRIA
D’acord, com que s’havia parlat, més que res per fixar el text.

SRA. ALCALDESSA
Ha fet una lectura de la moció inicial i no de l’esmenada, molt bé, està clar Sra.
Secretària. Doncs passaríem a les mocions del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 26 i 27; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 26.- SOBRE EL DRET DE REMUNERACIÓ ALS AUTORS PELS
PRÉSTECS DE LES SEVES OBRES REALITZADES A BIBLIOTEQUES.
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:

Els poders públics han de vetllar pel legítim dret a la remuneració dels autors pel
producte de la seva obra i al mateix temps fer efectiu el dret d’ accés a la cultura a
tota la ciutadania
Per imperatiu legal, l’Estat està obligat, com ho han fet ja la pràctica totalitat dels
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països de la Unió Europea, a posar en pràctica i aplicar una directiva europea
(Directiva 2006/115/CE, una norma referent a la implantació del cànon per préstec
bibliotecari.
Aquesta aplicació obligatòria de la Directiva ha de tenir present la doble funció de
compensació als creadors i la de facilitar l’ accés a la cultura. L’ existència dels dos
drets és compatible, fets pel qual correspon a les administracions públiques
competents l’ establiment de mecanismes i fórmules que els garanteixin.
La legislació europea és legítima i coherent. Sense autors no hi ha cultura i el dret a
percebre remuneració pel seu treball ha de ser protegit i promogut des de les
institucions comunitàries. Com també és evident que les biblioteques públiques
municipals desenvolupen un paper essencial i indispensable en la formació i l’equilibri
social i cultural. A més cal considerar que la indústria del llibre suposa el 38,1% del
total de l’ aportació al PIB de la cultura i que les biblioteques són un estímul a aquest
sector industrial, greument afectat per la crisi econòmica.
La majoria dels països europeus, han considerat el cànon fonamentalment una
política de suport a les literatures i cultures del país i, en aquest sentit, és assumit
pels governs nacionals o regionals. En canvi, la transposició que Espanya fa de la
directiva situa el cànon en els titulars dels serveis que, després de l’ aplicació de les
excepcions previstes, són en el nostre país els ajuntaments.
El cànon no es cobra a les persones usuàries de les biblioteques. El paguen les
administracions públiques . En aquest sentit el decret preveu que hi pugui haver
mecanismes de cooperació entre l’ Administració General de l’ Estat, les Comunitats
Autònomes i les corporacions locals.
En el cas dels municipis de la província de Barcelona, cal tenir en compte l’esforç que
han fet i fan aquesta institució i els ajuntaments en el foment de la lectura pública,
amb 216 biblioteques i 9 bibliobusos que l’apropen a la ciutadania. Concretament,
donen servei a 5.540.925, el 97,83% de la població de la demarcació de Barcelona.
Un esforç que representa assumir el 98% del pressupost (el 58% els ajuntaments, el
40% la Diputació i el 2% la Generalitat). No es pot demanar, doncs, que aquestes
entitats assumeixin també el cànon per préstec bibliotecari.
Per tot l’anterior, i amb l’ objectiu de fer efectiu l’ accés a la cultura i a la vegada el
suport a la creació, el grup polític del PSC proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Instar a les administracions competents a que incorporin en els
pressupostos de l’exercici 2015 una partida específica suficient que permeti cobrir el
cànon per préstec bibliotecari de les biblioteques municipals.
SEGON.- Instar els Govern d’ Espanya a recuperar els objectius i els mecanismes de
cooperació previstos en el “Plan de Fomento de la Lectura”, en el programa d’
adquisició i millora de les col·leccions de les biblioteques públiques del país i formulat
amb la cooperació de la Generalitat, en l’ àmbit de Catalunya.
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TERCER.- Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat espanyol, al Ministeri
d’Educació,Cultura i Esport, a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats
i del Parlament de Catalunya i a la Diputació de Barcelona.

MOCIÓ 27.- DE SUPORT A UNA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ PER TAL
D’ASSOLIR UN ESTAT FEDERAL I D’UN REFERÈNDUM PEL DRET A DECIDIR
DELS CATALANS ACORDAT ENTRE LES INSTITUCIONS CATALANES I
ESPANYOLES.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup municipal del Partit Popular,
números 28 i 29, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Elisabet Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, aquest mes d’agost, mentre estàvem de vacances,
llegint els diaris, ens vam portar la sorpresa que parlaven de la ciutat de l'Hospitalet,
però en uns termes que no ens agradaven, una empleada de l’empresa de neteja
d’escombreries es queixava de possible discriminació. Sembla ser que estava
preparada per fer la feina de conductora, però que dins d’aquesta empresa que és la
que té la contracta de les escombraries de la ciutat, no li donaven el lloc de treball per
discriminació sexista.
Creiem que a Hospitalet ens agradaria veure dones també conduint els camions de la
brossa i que això no ha de ser un impediment, perquè a d’altres ciutats veiem dones
conduir aquests camions. I, per tant, pensem que encara que l’Ajuntament no es pot
ficar en les lleis d’una empresa privada, sí que pot incidir d’alguna manera, ja que
l’Ajuntament és el que fa la contracta.
Per això, demanem exactament que l’Ajuntament de l'Hospitalet a la contractació de
serveis públics de la ciutat, insti a les empreses adjudicatàries a prendre mesures per
a promoure una major presència femenina a tots els nivells de l’empresa. Que
l’Ajuntament de l'Hospitalet insti a l’empresa adjudicatària de la neteja de la ciutat a
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modificar els requisits exigits per a la promoció professional, per tal que no hi hagi
cap discriminació laboral. I també, tercer, que s’estudiï la possibilitat que un dels
requisits per concórrer a contractacions de l’Ajuntament de l'Hospitalet sigui que
l’empresa no tingui sentències condemnatòries per desigualtat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara la Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias, Sra. Alcaldesa.
Bien, la aprobación del Reglamento de Medios de Comunicación, después de años
de lucha, por parte de la oposición, creemos que debe garantizar un servicio público
de calidad, en el que la información objetiva y plural de la ciudadanía prime por
encima de los intereses partidistas. Queremos que se entienda que esta moción no
va en contra de nadie, pero sí va en contra de la gestión que se ha ido desarrollando
desde el año 2009 por parte de las personas que gestionan los medios de
comunicación local.
El espíritu de esta moción que presenta hoy el Partido Popular de L’Hospitalet, es en
positivo. Es a favor de los medios de comunicación municipal, de los técnicos, de los
trabajadores que allí trabajan y de todos los ciudadanos que creemos que los medios
de comunicación de L’Hospitalet, deben ser un vehículo para transmitir a la gente lo
que pasa en la ciudad y no lo que se quiere que pase en la ciudad.
Desde el año 2009, ha habido condicionantes que han provocado que los medios de
comunicación municipales hayan ido perdiendo rigor y pluralidad informativa,
empezando por la reestructuración de medios de comunicación en el año 2011 con el
cierre de la radio local, siguiendo por el deterioro progresivo de la gestión de los
medios. Han convertido los medios de comunicación municipales en un mero
gabinete externo de prensa y comunicación del PSC.
Creemos que el desarrollo del Reglamento de Medios, nos permite ahora empezar de
nuevo y devolver a los medios locales el prestigio que tuvieron en su momento,
cantera y referencia para muchos periodistas con programas estrella que a día de
hoy han desaparecido.
Según la Disposición Transitoria Primera del Reglamento de Medios de
Comunicación, en el plazo de dos meses desde que entró en vigor el Reglamento de
Medios, debe iniciarse el procedimiento para el nombramiento de la nueva directora
de medios de comunicación y creemos que este Reglamento no puede estar
gestionado por una persona que forma parte del problema. Porque uno de los
principios básicos de este Reglamento es fomentar la identidad local, la realidad
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social y plural informativa a la ciudad, así como, garantizar la información veraz y ser
un vehículo de participación y difusión.
A día de hoy, la actual dirección de medios de comunicación de Hospitalet no reúne
ninguno de los requisitos que ahora mismos he expuesto, ni la pluralidad ni el rigor
informativo exigido para dar cumplimiento a estos preceptos. Entendemos que es
difícil garantizar las mejoras de las condiciones de independencia y profesionalidad
de los periodistas, si en ellos trabaja una persona que forma parte del problema y que
carece de empatía con los trabajadores y que difícilmente tiene la confianza de la
oposición del Consistorio, de los partidos políticos del Consistorio.
Por todo ello, el grupo Popular propone que el Ayuntamiento de L’Hospitalet solicite al
Consejo de la Administración de La Farga, la retirada de las funciones de dirección, a
la actual coordinadora de los medios de comunicación municipales relacionados con
el acuerdo adoptado del 28 de mayo del año 2009. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. M’havia demanat, abans de donar la paraula al Sr. Ordóñez, m’havia
demanat una d’ordre o una precisió Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Deia abans de començar el debat perquè, tal i com he manifestat a la Junta de
Portaveus, era per demanar en aquest cas a la Sra. Sonia Esplugas que presentava
aquesta moció que donat alguns dels propis arguments que vostè ha fet servir, estem
desenvolupant tota la posada en marxa del Reglament dels mitjans de comunicació,
ja s’ha començat, en base al que vostè mateixa deia de que a partir de dos mesos de
l’aprovació es posava en marxa, s’estant fent tots els canvis diguéssim, com la
introducció de tots els òrgans que han de regir els mitjans de comunicació, entre
d’altres, la direcció dels propis medis. Això l’última reunió de la Junta de Portaveus de
principis d’aquest mes ja va quedar de començar a construir el que eren les bases
per fer la selecció del personal, de la direcció dels mitjans, i entenem que en aquest
moment diguéssim, més que debatre aquesta moció, respecte de la coordinadora que
hi és en aquest mitjans, el que hem de fer és posar en marxar tot l’altre procediment
per fer l’estructura de la que ens hem dotat a partir del Reglament.
Per això, no li digui retiri vostè la moció, no li dic, escolti deixi sobre la taula, estem
treballant en això, amb tots el grups, perquè tots els grups hi participem, d’aquesta
nova diguéssim construcció dels òrgans dels mitjans de comunicació i el mes que bé,
si no s’ha fet res, entendré que estarà vostè absolutament legitimada per tirar
endavant aquesta moció.
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sr. Belver o Sra. Alcaldessa en aquest cas.
Jo estic disposada a deixar la moció sobre la taula, però abans m’agradaria escoltar
el posicionament de tots els grups municipals, per saber quina és la postura respecte
al tema. No cal votar, deixem sobre la taula, però vull saber el posicionament de tots
els grups municipals. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA.
Molt bé, doncs, Sr. Ordóñez. És que la petició del Sr. Belver era demanar, entenc,
que era demanar que es deixi o retiri o es deixi sobre la taula i bé, la Sra. Esplugas,
té tot el dret de no retirar-la o no deixar-la sobre la taula i de continuar amb el debat.
En tot cas, en fi, posicionament del Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
D’acord, gràcies Sra. Alcaldessa. Sobre la primera moció que han presentat sobre el
fet de la discriminació de les dones en les empreses contractades per l’Ajuntament,
bé, vostès ens parlen d’un cas que nosaltres, doncs no coneixem, un cas que de ser
així, de discriminar una dona per raó de sexe, doncs seria molt greu. No però,
després, primer que és un cas que tampoc coneixem, i bé, és una sentència judicial
on entenem que l’Ajuntament aquí no entra ni surt.
Sobre el que és important, sobre els punts d’acord que ens proposen vostès, sobre
que s’estudiï la possibilitat que un dels requisits per concórrer a contractació de
l’Ajuntament sigui que l’empresa que no tingui sentències condemnatòries per
desigualtat, aquest em sembla bé i el votarem favorablement, ja que em sembla un
requisit bastant lògic.
El que no li podem votar favorablement, és al primer punt d’acord que ens proposa
que es fomenti una major presència femenina als nivells de l’empresa, bé, tampoc
entenem que l’Ajuntament tingui que ficar-se en la política d’empresa i nosaltres no
defensem que hi hagi més homes o més dones, el que entenem és que un servei l’ha
de fer la gent més qualificada, si són dones són dones, si són homes són homes, en
el qual no considerem que discriminar per raó de sexe, a una empresa adjudicatària,
li podem demanar, el que li podem demanar és que no estigui condemnat per
discriminar a ningú.
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I després, ens demanen que l’Ajuntament, en el segon punt d’acord, que insti a
l’empresa adjudicatària de neteja a modificar els requisits exigits per a la promoció
professional, per tal que no hi hagi cap discriminació laboral, estaria bé que ens, bé,
en aquest cas, el nostre grup ens basaríem una mica en el nostre criteri si ens
hagués passat aquest, diguéssim, aquest reglament, on discriminen a un tipus de
persona o un altre, no entenem tampoc que l’Ajuntament tingui que ficar-se en aquest
tema. Realment desconeixem si aquesta empresa té uns estatuts en els quals
discrimini a ningú per al tema de la promoció professional. Aleshores, per això li
votem en contra en els dos primers punts i li votem favorablement en el tercer.
Sobre los medios de comunicación de Hospitalet, no me ha quedado muy claro al
final cómo ha quedado el tema, si está sobre la mesa, se debate pero no se vota.
Bueno, obviamente, en la exposición, pues la verdad es que la proponente tiene
razón, una persona neutra que ve a los medios de comunicación de Hospitalet ve que
no son objetivos, no son objetivos, porqué realmente hay un sesgo ideológico, en
este caso, de cara a favorecer al gobierno que no está respetando ni la pluralidad, y
muchas veces tampoco respeta el rigor informativo. Una de las cosas, por ejemplo,
que no tiene sentido, es que por ejemplo aquí haya un debate y luego en la mayoría
de ayuntamientos lo que hay luego es un debate en la televisión pública de la ciudad,
donde se expresa lo que ha pasado en el Pleno y cada grupo político lo hace para
que pueda llegar a más gente, por poner uno de estos ejemplos.
Nosotros, la verdad es que desde que hemos entrado hemos sido muy críticos con el
pluralismo en estos medios y sobre todo el que más nos preocupa es el Diari de
L’Hospitalet, porque es el llega a más gente, entonces, la verdad es que el espacio
para los portavoces políticos es una columna, pero más allá de este espacio para un
portavoz político o no, consideramos que no refleja la realidad de la ciudad. Al final
parece que todos sean actos institucionales y parece realmente muchas, en
determinados números, un auténtico panfleto del equipo de gobierno. Por tanto, la
crítica, la crítica que hacemos ahora, que la hemos hecho muchas veces, continúa
siendo válida.
Otra cosa que es cierta, que es lo que decía el Sr. Belver, también es verdad que
estamos con el tema de la regulación de los medios públicos, de los medios de
comunicación públicos, es cierto que es complicado traer una moción, esta moción en
este momento, pero claro, lo que están pidiendo también es una cosa que luego
hemos estado pensando, ya que si vamos a elegir una nueva persona que dirija los
medios de comunicación, lo que tampoco tiene mucho sentido es que si ahora
tenemos que hacer un contrato programa, que esta nueva persona se encuentre con
un contrato programa hecho por el equipo anterior. Por tanto, creemos que si esta
persona no goza de la confianza o hay una crítica hacia esta persona por cómo está
dirigiendo los medios, lo que no tendría sentido, es que nos haga el contrato
programa del próximo director que entre que a lo mejor, pues bueno, la voluntad era
hacer un acuerdo entre todos, para bueno, pues para entre todos elegir a una
persona que, bueno, que consideremos adiente. Entonces, la verdad es que, sobre
todo por el tema del contrato programa y de que esta nueva persona no se encuentre
en una situación que no va a poder cambiar nada, pues bueno, no sé si hay que votar
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o no la moción…, no votamos porque no…, bueno, pues entonces la exposición de
los hechos es esta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votem favorablement de la moció que finalment es presenta i de la segona moció...,
agraceder un poco a la Sra. Esplugas, el talante de dejar la moción sobre la mesa,
como se le ha pedido, y bueno, respondiendo un poco a su petición de que quería
sentir la opinión, pues opinar brevemente, expresar la opinión política de este grupo.
Decir que una opinión que la hemos manifestado en la Junta de Portavoces, en la
primera reunión que se ha tenido para el despliegue del Reglamento de medios de
comunicación y que, bueno, hoy podemos compartir aquí.
A ver, es verdad que muchas de las cosas que la Sra. Esplugas ha manifestado, este
grupo está de acuerdo en el diagnóstico que hacía, podíamos coincidir en buena
parte de ese diagnóstico, creo que..., pensamos que la gestión de los medios de
comunicación es mejorable, pienso que seguramente es el borrón en la gestión de
este gobierno, no hace falta recordar el Pleno que tuvimos hace, o los plenos que
tuvimos hace tres años, una gestión en la que este grupo político se ha dejado más
de una pluma, y este portavoz que les habla pues alguna más, pero finalmente se
consiguió no salvarlo todo, no hace falta recordarlo, pero no todo, no conseguimos
salvar la radio, por ejemplo, pero sí una estructura de medios de comunicación y un
presupuesto y una estructura y unos profesionales, que francamente nosotros
tenemos la convicción que podían dar a la ciudad unos medios de comunicación
mejores de los que tenemos actualmente, dejémoslo ir. Y evidentemente el
diagnóstico también pasa por la actual dirección, y como lo hemos dicho en privado
no nos importa decirlo en público y lo hemos dicho, la Alcaldesa lo conoce, el Partido
Socialista, socio de gobierno, lo conoce y, por tanto, no tenemos empacho de decir lo
que evidentemente ese diagnóstico pasa también por la actual dirección.
Pero insisto, le agradecemos que haya retirado la moción, porque no es el lugar ni el
momento, ni el lugar sobre todo, para abordar esta situación. Nosotros pensamos que
el Reglamento es una oportunidad, lo pensamos cuando se aprobó, evidentemente lo
sabemos que llega tarde, muy tarde, pero es una oportunidad para que entre todos
los grupos políticos encontremos el consenso necesario, para que los medios de
comunicación sean los medios de la ciudad, no del Ayuntamiento, ni mucho menos
del gobierno, de la ciudad. Es una oportunidad y como es una oportunidad y el
Reglamento, como ustedes saben, nos exige a todos que la dirección tiene que tener
el apoyo de las tres cuartas partes del Pleno, nos obligamos a todos a trabajar por
ese consenso. Yo diría más, o diríamos más, creo que podríamos comprometernos a
que en plazo de…, su moción si queda sobre la mesa, pues quiere decir que tenemos
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un mes para trabajar, pero si no es un mes, ponernos un límite de dos meses, para
que consigamos traer una propuesta en ese marco de despliegue de los medios de
comunicación, que cuente, si es posible, con el consenso de la Junta de Portavoces,
y el acuerdo también de los trabajadores y las trabajadoras de medios, para que
puedan desplegar los medios de comunicación, o esa primera fase de transición de
aquí a las próximas municipales y, por tanto, buscar una propuesta que pilote esos
medios de aquí a las próximas municipales y que después, si sale del consenso de
todos, tendrá más garantías de tener éxito después de las municipales.
Esa es nuestra opinión política, insisto, le agradezco que la deje encima de la mesa,
para poder discutirlo esto, en otras condiciones y con franqueza y honestidad por
parte de todos los grupos.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa, seré breu, per parlar de la moció que fa referència als
mitjans de comunicació. Es parla de manca d’objectivitat, de pluralitat, de la
necessitat de pluralitat informativa, de les dificultats amb les que els treballadors de
vegades es troben, i que ens han expressat almenys a nosaltres, també respecte les
directrius donades per aquesta direcció i, per tant, el que és el contingut de la moció
el compartim.
Avui se’ns demana, o se’ls hi demanava, doncs als que han presentat la moció, que
es retiri, que no és el lloc, ni el moment, que ja hi ha el Reglament dels mitjans de
comunicació en marxa i que, per tant, que no procedeix, podríem dir. Però, sap què
passa, jo ho entenc, i vostè si ho vol deixar sobre la taula, doncs és la seva voluntat,
ara és clar, vam aprovar en una moció que hi hauria un reglament dels mitjans de
comunicació que encara era alcalde el Sr. Celestino Corbacho, és a dir, que això
cueja fa més de cinc anys.
Per tant, home, entendran que per més que ja s’ha bellugat alguna peça, hi hagi qui
de repent es posi nerviós i presenti una moció i, per tant, és en aquest sentit que
quan sentim que no és ni el lloc, ni el moment, perdonin, des del nostre punt de vista
el Ple Municipal és un lloc per tractar tots els temes, aquest és de màxima
importància per a la ciutat, i el moment, és clar, potser era fa més de cinc anys, però
lamentablement estem al 2014 i encara no l’hem resolt.

SRA. ALCALDESSA
Molt, bé, respecte a l’altre moció.
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SR. MONRÓS
El grup municipal de Convergència i Unió no entrarem al fons del que s’explica a la
moció per desconeixement, com ja li havia comentat la companya, per
desconeixement de si realment aquests fets han passat, però anant al que és la
votació dels acords, votaríem que sí en el primer, perquè entenem que és positiu que
es promogui una major presència femenina a tots els nivells a les empreses, d’això
tracta la Llei d’igualtat i, per tant, no podem anar en contra. Votaríem que no en el
segon acord, perquè estrictament diu que l’Ajuntament per tal que no hi hagi cap
discriminació laboral, home és que entenem que nosaltres no podem demanar el que
hi ha o no hi ha, sinó que entenem que l’empresa subcontractada ja està fent servir
l’ús del dret laboral que li correspon i aplicant els plans d’igualtat i, per tant, jo crec
que sobra això. Votaríem que sí al tercer acord si ens accepten una petita esmena,
que ens on posa que sigui que l’empresa no tingui sentències fermes
condemnatòries, perquè podria haver-hi una sentència inicialment condemnatòria i no
ser ferma, llavors prefereixo ser rigorós i manifestar això, si ens acceptarien aquesta
petita esmena de sentències fermes condemnatòries, i sí que votaríem també
favorablement en el quart acord.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara sí, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Per a la primera moció, la que fa referència a la
discriminació de les dones en les empreses contractades pels serveis. La Sra.
Elisabet Bas ho explicava perfectament, és allò de dir, estant de vacances ho vaig
veure per una noticia per la tele, deia, o al diari, que va veure que alguna cosa
passava. Ja li avanço, era una noticia antiga, coses del mes d’agost dels diaris, que
no és cosa nostra, però ja li avanço que aquests fets, en tot cas, s’havien produït de
feia bastant temps, aquesta situació, aquesta reclamació de la treballadora a
l’empresa.
Però dit això, també per situar la qüestió, aquesta és una treballadora que fa com un
any i mig que ja condueix camions de manera habitual a la seva feina, no és l’única,
hi ha més conductores de camions a la nostra contracta. Al gener de l’any 2014 es va
constituir entre els sindicats, assessors dels sindicats, la pròpia representació de
l’empresa i representació de la Generalitat de Catalunya, del Departament de
relacions laborals, per tal d’elaborar tota una normativa de promoció dintre de
l’empresa, de cóm ser capaços d’aquesta contractació, promoció, perquè és un
sector masculinitzat, i això si vostès entenen d’aquestes qüestions o han sentit parlar
en el món laboral, en el món laborar hi ha sector masculinitzats i hi ha sector
feminitzats.
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A partir d’aquí es pot establir moltes discussions, sobre si els feminitzats tenen menor
retribució, tenen menor consideració o si la professions masculinitzades, en igualtat
de nivell de titulació tenen una major retribució, en fi és una cosa bastant complexa, o
sigui que no podem apel·lar, amb una pim, pam, pim pam, i aquest és un sector
masculinitzat. Aquest sector masculinitzat està fent una evolució, no només a la
contracta en el cas de la ciutat de L’Hospitalet, sinó en el seu conjunt, i estant
evolucionant en la direcció de poder incorporar, de poder fer discriminació positiva,
perquè es diu així, discriminació positiva, per tal d’incorporar dones a professions dins
del sector que estan més masculinitzades. Producte de tot això, amb l’empresa, amb
els sindicats, en el mes de juliol van acabar amb un acord que va ser ratificat, si no
recordo malament, el 15 de setembre d’enguany, en una assemblea del conjunt de
treballadors i treballadores i amb el suport dels sindicats presents a l’empresa.
Per tant, tenen un acord d’igualtat de gènere, de promoció, de discriminació positiva
vers les dones en aquest aspecte. I en el cas concret d’aquest treballadora, dir-li que
malgrat que fa més d’un any, un any i mig, com a mínim, que habitualment ja
condueix aquests camions de recollida, a més a més, des de l’1 de setembre
d’enguany, i en compliment d’aquests acords de la Comissió d’Igualtat que hi ha
creada a l’empresa, ja té aquesta categoria, diguéssim, assolida de manera
permanent. I també, ja per acabar en aquesta qüestió, dir-li que, home, segurament
Fomento de Construcciones y Contratas no deu ser l’empresa més masculinitzada,
tenint en compte que la seva presidenta és una dona, per tant, seria bastant curiós
que fos una empresa on aquesta qüestió no estigues prou incorporada.
Respecte de l’altre moció de la Sra. Esplugas, al final hem quedat que fem el debat i
no votem, fantàstic...D’aquesta en contra, de la primera moció votarem en contra.
D’aquesta segona moció, com no ens demanen el vot, no votarem. Miri, jo ja li dic si
haguéssim de votar, votaríem en contra, votaríem absolutament en contra, però
votaríem en contra per algunes qüestions. Primer, per respecte a la professionalitat
d’una persona que ocupa un lloc de treball, que pensem que el desenvolupa
correctament des del punt de vista professional, i en qualsevol cas, i aquí en el debat
ha sorgit, si la incapacitat política ha fet que algunes decisions no arribessin a terme
quan s’havien de fer, el que no podem fer és carregar-la amb la persona que avui
ocupa la coordinació de mitjans. No pensem que tots els mals aquests teòrics que
vostès situen en els mitjans de comunicació, li hagin de ser carregats a les esquenes
de la coordinadora dels mitjans, que és una treballadora més d’aquests mitjans.
Nosaltres pensem que els mitjans comunicació local fan una bona feina des de fa
molts anys en aquesta ciutat, que estan al servei de la ciutat, que hi ha molta
participació, però no participació dels grups polítics, sinó participació de la ciutat,
d’entitats, d’associacions, de ciutadans i ciutadanes que van, que participen, que
expliquen el que fan, el no fan, per la ciutat, per la seva gent, pels seus veïns, perquè
entenem que una televisió local, com la que hi ha a la ciutat de l’Hospitalet, a part
d’emetre notícies, i si vostè diu, és que quan emet notícies, emet notícies
fonamentalment de l’acció de govern, sí, clar, és que és normal, ara, tot el que no és
això, a partir del que no és acció de govern, del que no és acció del que es fa a la
ciutat, i evidentment qui fa és el govern, després la resta el que fa és recollir la vida
de la ciutat, a partir de les associacions, de les persones, de les persones que tenen
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un cert renom i que porten el nom de l’Hospitalet a fora, i tenim el programa aquell
“qui són” i, per tant, ens apropa a les persones i les seves activitats, a les entitats.
Però sobre tot, la professionalitat d’aquesta persona, jo crec que venir aquí a posar-la
en dubte, més em sembla una qüestió de prurito personal, una qüestió més personal
que una altra cosa, perquè és que si no, no ho entenc. Si vostè no està d’acord amb
com són els mitjans de comunicació, que és respectable, és la seva opinió, crec que
el que és un error, si això és així, és carregar a l’esquena de la coordinadora dels
mitjans, aquesta responsabilitat, perquè evidentment no és seva. L’emissió de les
notícies, allà hi ha muntat un comitè de redacció que es reuneix permanentment,
setmanalment, diàriament, per veure l’enfoc de les notícies, on participen les
coordinadores, i ho dic així perquè tot són dones, les coordinadores de tots els
mitjans que ara mateix, de les plataformes que estan funcionant, tant el que és el
canal, el diari, la televisió, la ràdio, tots es veuen, discuteixen, fan l’orientació de la
notícia i a partir d’aquí es crea. El resultat a vostè no li agrada? és legítim, però no ho
carregui sobre l’esquena exclusiva de la coordinadora, perquè no té cap sentit.
I desprès, jo no volia entrar, perquè crec que si no hem de votar, encara que ja he
expressat quina seria la meva voluntat, crec que no val la pena anar més enllà, home,
resulta curiós que segons qui, faci segons quines crítiques, que els de CCOO vinguin
a parlar de pluralitat informativa, el Urzadi, perquè si algú no se’n recorda que li van
dir, escolti, vostè s’ha passat tres pobles amb el sindicat Comissions Obreres, demani
disculpes públicament, i va sortir i va dir que “pedia disculpas al sindicato CCOO”.
Home, que vostès ens demanin aquí pluralitat, que des de Convergència i Unió ens
demanin pluralitat en un mitjà de comunicació públic, home tampoc està malament,
tampoc està malament.
I també, i ja per acabar, dir-los, vostès han presentat reclamacions en el CAC,
respecte dels mitjans de comunicació local, per falta de pluralitat, les dues vegades
que les han presentat els han dit que no tenien raó, que aquests mitjans complien
amb la seva emissió de manera adequada.

Essent les 21.05 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Molt bé, si us sembla passem ja al posicionament, perdó, és que jo crec que ja ha
quedat..., és a dir, si està sobre la taula, podran continuar debatent en el proper Ple,
jo els hi demanaria que tiréssim... No, no matisem res, passem al proper Ple, perquè
no votem, i per tant, ja ho exposeu. Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 28 i 29; adoptant-se els
següents acords:
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MOCIÓ 28.- SOBRE LA DISCRIMINACIÓ DE LES DONES EN EMPRESES
CONTRACTADES PER SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.

Atès que el Programa Municipal per a la Dona té com a missió implementar les
polítiques municipals d’igualtat d’oportunitats de les dones de L’Hospitalet.
Atès que l’objectiu del Programa Municipal per a la Dona és millorar la qualitat de vida
de les dones i el seu entorn, fomentant un model de convivència social basat en la no
discriminació i l’eradicació d’estereotips sexistes.
Atès que un dels objectius del Pla d’Actuació Municipal 2011-2015 és coordinar
l’actuació transversal municipal en relació a les polítiques d’igualtat.
Atès que uns dels eixos estratègics del Pla d’igualtat d’Oportunitats 2011-2015 de
l’Ajuntament de L’Hospitalet és impregnar l’Administració municipal del principi
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i fomentar una cultura igualitària.
Atès que aquest passat mes d’agost s’han publicat a la premsa diverses notícies
sobre la possible discriminació d’una empleada de l’empresa que va obtenir el
contracte de neteja de la ciutat.
Atès que aquesta dona va denunciar a l’empresa al considerar que és discriminada al
no poder accedir al lloc de treball de conductora de camió de càrrega lateral tot i
haver-se preparat per aquesta feina.
Atès que, malgrat haver guanyat el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en una sentència que estimava que existia una “discriminació indirecta per raó de
sexe”, aquesta empleada continua sense accedir al lloc de treball requerit.
Atès que el fallo del TSJC afirma que, lamentablement, “el Pla d’Igualtat firmat amb
CCOO i UGT vigent a l’empresa és paper mullat en l’àmbit de la promoció” en el
contracte de L’Hospitalet.
Atès que, de fet, cap dona d’aquesta empresa de neteja de la ciutat té la categoria
professional de conductora, quan a moltes altres ciutats hi ha dones conductores de
camions de recollida de brossa, però no a la ciutat de L’Hospitalet.
És per això que el Grup Polític del PPC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt Primer amb 14 vots en contra dels representants del
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PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i amb 11 vots favorables dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón
i Esteve; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Primer.- Que l’Ajuntament de L’Hospitalet, a la contractació de serveis públics de
la ciutat, insti a les empreses adjudicatàries a prendre mesures per a promoure
una major presència femenina a tots els nivells de l’empresa.
b) Ha estat rebutjat el punt Segon amb 17 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i
amb 8 vots favorables dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Segon.- Que l’Ajuntament de L’Hospitalet insti a la empresa adjudicatària de la
neteja de la ciutat a modificar els requisits exigits per a la promoció professional,
per tal de que no hi hagi cap discriminació laboral.

c) Ha estat aprovat el punt Tercer, amb una esmena “in voce” a petició del regidor
del grup de Convergència i Unió, Sr. Jordi Monrós, amb 13 vots favorables dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares;
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 12 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Husillos, Sariñena i Alcázar; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Tercer.- Que s’estudiï la possibilitat de que un del requisits per concórrer a
contractacions de l’Ajuntament de L’Hospitalet sigui que l’empresa no tingui
sentències fermes condemnatòries per desigualtat.
d) Ha estat aprovat el punt Quart amb 13 vots favorables dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 12
vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i
Alcázar; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
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Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern de la
Generalitat i als grups polítics representats al nostre Ajuntament.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, amb el següent text literal:

Atès que el Programa Municipal per a la Dona té com a missió implementar les
polítiques municipals d’igualtat d’oportunitats de les dones de L’Hospitalet.
Atès que l’objectiu del Programa Municipal per a la Dona és millorar la qualitat de vida
de les dones i el seu entorn, fomentant un model de convivència social basat en la no
discriminació i l’eradicació d’estereotips sexistes.
Atès que un dels objectius del Pla d’Actuació Municipal 2011-2015 és coordinar
l’actuació transversal municipal en relació a les polítiques d’igualtat.
Atès que uns dels eixos estratègics del Pla d’igualtat d’Oportunitats 2011-2015 de
l’Ajuntament de L’Hospitalet és impregnar l’Administració municipal del principi
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i fomentar una cultura igualitària.
Atès que aquest passat mes d’agost s’han publicat a la premsa diverses notícies
sobre la possible discriminació d’una empleada de l’empresa que va obtenir el
contracte de neteja de la ciutat.
Atès que aquesta dona va denunciar a l’empresa al considerar que és discriminada al
no poder accedir al lloc de treball de conductora de camió de càrrega lateral tot i
haver-se preparat per aquesta feina.
Atès que, malgrat haver guanyat el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en una sentència que estimava que existia una “discriminació indirecta per raó de
sexe”, aquesta empleada continua sense accedir al lloc de treball requerit.
Atès que el fallo del TSJC afirma que, lamentablement, “el Pla d’Igualtat firmat amb
CCOO i UGT vigent a l’empresa és paper mullat en l’àmbit de la promoció” en el
contracte de L’Hospitalet.
Atès que, de fet, cap dona d’aquesta empresa de neteja de la ciutat té la categoria
professional de conductora, quan a moltes altres ciutats hi ha dones conductores de
camions de recollida de brossa, però no a la ciutat de L’Hospitalet.
És per això que el Grup Polític del PPC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Que s’estudiï la possibilitat de que un del requisits per concórrer a
contractacions de l’Ajuntament de L’Hospitalet sigui que l’empresa no tingui
sentències fermes condemnatòries per desigualtat.
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern de la
Generalitat i als grups polítics representats al nostre Ajuntament.”

MOCIÓ 29.- PARA PEDIR AL PLENO LA RETIRADA DE LAS FUNCIONES DE
LA ACTUAL COORDINADORA DE LOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Convergència
i Unió, números 30 i 31, es produeixen les intervencions següents:

SRA. PEREA
Sr. Monrós té la paraula.

Essent les 21.10 hores abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup municipal del Partit Popular.

SR. MONRÓS
Gràcies Sra. Perea. El Grup municipal de Convergència i Unió presenta una moció
que porta per títol “Moció per demanar que subvencionin a les persones desocupades
que s’estableixin com autònomes per a la posada en marxa d’una activitat
econòmica”.
Portem ja en aquesta última legislatura presentant varies mocions sobre temes
similars, perquè entenem que atesa la gran situació de crisi econòmica que està vivint
el conjunt de Catalunya, però especialment també la nostra ciutat, hem d’intentar fer
possible que els petits emprenedors, els petits comerços, per diferents vies puguin
aflorar en aquesta ciutat, puguin posar un nou negoci i, per tant, creiem que des de
l’Ajuntament, com es fa en altres àmbits, se’ls pugui col·laborar a tirar endavant
aquest tipus de negocis.
En el cas que ens ocupa, el que estem dient és que l’Ajuntament, li proposem que
subvencioni de manera individualitzada, per cada nova alta en el règim especial
d’autònoms de la Seguretat Social, fins al cent per cent de la quota mensual a pagar
durant els sis primers mesos, un cop deduïda la subvencions d’altres administracions
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pel mateix concepte, i fins el cinquanta per cent de la quota mensual a pagar als sis
mesos següents, un cop deduïda les subvencions d’altres administracions pel mateix
concepte, amb un import màxim total de vuit-cents euros.
Entenem que aquesta ajuda petita o gran i que volem limitar, perquè entenem sempre
que no es tracta de regalar res a ningú, sinó de posar unes mesures per part de
l’Ajuntament de control sobre aquest tema, entenem que és molt import en els
primers mesos de vida de qualsevol activitat econòmica, professional, el que la gent
tingui un suport econòmic, veient alleugerides les seves càrregues, en aquest cas, de
seguretat social o fiscals. Entenem que aquesta mesura és molt important, s’ha
aprovat en d’altres ajuntaments, com el Molins de Rei i el Prat de Llobregat, i
entenem que són mesures que van destinades a això, a reforçar aquest teixit tant
important com és el petit comerç.
És molt trist haver de sortir, durant aquests últims anys, pels carrers i anar passejant i
veure locals i locals i portes tancades, que últimament sembla que hi ha una petita
reactivació, segurament producte que s’estan baixant els lloguers d’aquests locals i la
gent pot accedir-hi i, per tant, creiem que, de la mateixa manera que vam presentar
una moció en el mes de juny, en la qual es va aprovar, per part d’aquest Ple, la
possibilitat d’estudiar rebaixar l’impost d’obertures d’aquests establiments, també es
pugui portar a terme aquest tema, perquè tot això, conjuntament, faria que aquests
petits negocis, aquests petits emprenedors, poguessin tirar endavant i tenir més
capacitat de plantejar–se el poder posar un negoci. Gràcies.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies Sr. Monrós. Sr. Ordóñez, per al posicionament.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Perea. Plataforma per Catalunya votarà favorablement a la moció.

SRA. PEREA
Gràcies. Per Iniciativa per Catalunya, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Votarem a favor.

SRA. PEREA
Pel Partit Popular, Sr. del Río.
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Essent les 21.15 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez,
regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. DEL RIO
Votamos a favor, también.

SRA. PEREA
Molt bé, per últim, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí gràcies, Sra. Perea. A veure, hem parlat d’aquest assumpte amb el Sr. Monrós,
una mica, i li expressava, nosaltres, i ell mateix ho deia, nosaltres hem estat durant
temps, i alguna proposta de Convergència i Unió s’ha incorporat a les ordenances
mateixes que avui estem presentant, de subvencionar la nova instal·lació
d’establiments, en aquelles taxes, en aquells preus públics, que ens són de
competència i nosaltres bonifiquem. I jo li deia, escolta, que nosaltres anem a
subvencionar a un nou autònom, per la seva quota de pagament a la Seguretat
social, qüestió sobre la no tenim cap competència, no tenim cap capteniment, i que
ara tinguem que destinar recursos públics en aquesta qüestió, no sembla raonable i
no sembla raonable, perquè si hi ha altres administracions, que suposo que també
estaran interessadíssimes en què hi hagi una bona promoció de l’ocupació i que
persones aturades puguin iniciar un projecte d’empresa, per dir-ho d’alguna manera,
de cara a que amb bonificacions, si s’escau, puguin tirar endavant un negoci, això
crec que hauria de ser per a qui és competent.
En aquest moment, l’Ajuntament que en els seus preus públics, en les seves taxes, ja
bonifica, de les pròpies, en aquells casos, per exemple, de contractació de
treballadors a l’atur, empreses a la ciutat que contracten treballadors a l’atur tenen
bonificacions, tenim programes amb l’Àrea Metropolitana, en els quals estem
bonificant a les empreses, directament a salari, li estem bonificant salaris per la
contractació de treballadors i treballadores. Entenem que aquestes són les polítiques
que des de l’Àrea de Promoció Econòmica, fonamentalment, podem fer i, per una
altra banda, de bonificació des de l’àmbit tributari.
Però anar a donar subvencions individuals personals pel pagament de quotes de
seguretat social, crec sincerament que és excedir-nos d’allò que ens toca, per tant, de
qualsevol altre manera que podrem i que segur podem ajudar, fonamentalment des
dels serveis de l’Àrea de Promoció Econòmica, amb orientació dels nous
emprenedors, amb l’ajuda al desenvolupament de projectes, amb tot això, que sí que
tenim aquests serveis i els prestem al conjunt de persones que volen accedir a
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aquesta oportunitat d’ocupació i d’autoocupació, no hi ha cap problema, però
entenem que bonificar, que subvencionar la seguretat social, és una cosa que a
l’Ajuntament no li toca.

Essent les 21.17 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
l’Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, posicionament Sr. Belver, en contra? Molt bé, passaríem al bloc d’Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 30 i 31; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 30.- PER DEMANAR QUE ES SUBVENCIONIN DURANT UN PERÍODE
DE 12 MESOS LES QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL ALS NOUS AUTÒNOMS
QUE INICIIN UNA ACTIVITAT A LA CIUTAT AMB UN MÀXIM DE 800 EUROS. Ha
estat rebutjada amb 12 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i amb 10 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Diez, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del representant de PxC,
Sr. Ordoñez assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 31.- DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE
CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE
DE 2014.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

En relació amb les mocions presentades pel grup municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, números 32, 33 i 34, es produeixen les
intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa, presentaré les dues mocions, la tercera està retirada,
perquè hi havia una moció conjunta desprès.
Respecte a la defensa a l’educació i en contra de la LOMCE i les retallades, comentar
que en aquest curs escolar 2014-2015, comença la implantació de la LOMCE, una
Llei que va ser aprovada pel Partit Popular sense el consens de la comunitat
educativa i que significa el pitjor atac a l’educació pública del nostre país.
La LOMCE significa la recentralització de les decisions educatives, pel que fa al
currículum, per tant, és un clar cas d’homogeneïtzació. Actua contra la cohesió social,
crea una formació professional bàsica per als alumnes que obtenen pitjor resultats,
per tant, separa els alumnes en funció de les seves capacitats, també els separa en
funció de l’elecció de l’assignatura de religió i incentiva la segregació per sexe. Ataca
al model d’immersió lingüística en el nostre país, i pretén segregar als alumnes en
funció de la llengua i relega el català com assignatura no troncal. També la LOMCE
promou la competència entre l’alumnat i entre els centres per damunt del valor de la
cooperació i del treball en equip i preveu la publicació de rànquings de centres
educatius.
La LOMCE va en sentit contrari a la necessària laïcitat del nostre sistema educatiu,
elimina l’assignatura de ciutadania i torna a col·locar la religió com assignatura que
compte per la nota al final de l’educació secundaria obligatòria. És un atac al model
d’escola democràtica, limita l’autonomia dels centres i relega als consells escolars a
la funció consultiva. També relega als governs locals de les decisions educatives, ens
deixa, deixem de ser interlocutors per a la programació de l’oferta educativa i no
tindrem representants en els consells escolars d’escoles concertades, no hi haurà
representants municipals.Afavoreix la LOMCE també la privatització i l’esperit
mercantilista de l’educació i, finalment, oblida l’educació de les persones adultes i
l’educació al llarg de la vida.
Però l’aplicació de la LOMCE no s’aplica en un mar neutre, s’aplica en un sistema
educatiu català que pateix des de fa quatre anys les retallades educatives del govern
de la Generalitat, que han afeblit l’educació pública. Aquestes polítiques del Govern
de la Generalitat que han estat possibles gràcies a alguns dels articles o dels capítols
de la Llei d’Educació de Catalunya, han significat, per un costat, una manca, una
disminució de recursos humans i econòmics, ha reduït, la Generalitat de Catalunya,
en quatre anys, el seu pressupost en un 22%, mentre el pressupost global de la
Generalitat s’ha reduït en un 10%. Per tant, hi hagut un càstig específic per a
l’educació en un 22% de retallada del pressupost.
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La manca de polítiques per part de la Generalitat, ha significat també el retorn a la
diferenciació de l’oferta pública i concertada, eliminant la sisena hora, entre d’altres
qüestions. El Departament d’Ensenyament ha eliminat també la subvenció al
finançament de les escoles bressols municipals i les escoles municipals de música.
Abans l’Alcaldessa feia esment, ahir mateix vaig signar el recurs, la reclamació prèvia
al recurs contenciós, vaig signar com a Tinent d’Alcalde d’Educació, que reclamant la
ciutat a la Generalitat, el pagament de 854.000 euros de deute del curs 2010-2011, i li
reclamava a la Generalitat, en aquest mateix contenciós, que convoqui les
subvencions que està obligada per la LEC del 2012-2013, del 2013-2014 i del 20142015 que ja ha començat. Per tant, aquest contencios l’hem signat conjuntament amb
35 ajuntaments, que representem dos milions d’habitants i que representa un deute
de onze milions d’euros per aquests municipis.
També les davallades, les retallades de la Generalitat de Catalunya, han significat un
augment d’un 65% de les taxes universitàries, la creació de noves taxes en la
formació professional pública i l’augment desmesurat de les taxes de les escoles
oficials d’idiomes. Pel que fa als programes de cohesió social, s’ha retardat el
pagament de les beques de menjador, han desaparegut les beques d’escolaritat a les
bressols per els fills de famílies sense recursos i pràcticament ha desaparegut la
partida de programes de cohesió social. S’han eliminat les polítiques de reequilibri
entre escoles concertades i escoles públiques d’alumnes, doncs provinents d’altres
sistemes educatius, i ha desaparegut totalment el finançament de les AMPA, de les
activitats de les AMPA. Així podríem seguir pel que fa a la corresponsabilitat, s’ha
afeblit el paper dels ajuntaments i pel que fa al professorat, en general s’han
empitjorat les condicions laborals, s’ha reduït la plantilla en 3.200, ara s’han recuperat
uns 500, però resulta que tenim 60.000 alumnes més que fa quatre anys, per tant,
ens faltarien encara 5.300 professors per mantenir la ràtio d’alumne-professor que
teníem a l’any 2010.
Per tant, davant de tot això, nosaltres el que hem proposat és una bateria de
propostes, evidentment de derogar la LOMCE, modificar la LEC, recuperar el
pressupost destinat a educació que teníem en el 2010, que hem perdut 1.200 milions
d’euros, derogar els concerts de les escoles concertades elitistes, incrementar la
partida beques-menjador, recuperar el finançament d’escoles bressols i de música,
dotar de recursos suficients la formació professional, eliminar els augments de les
taxes universitàries i escoles oficials d’idiomes, retornar la ràtio del 2010, per tant,
creant més places de mestre, i recuperar el finançament dels programes de cohesió
social, entre moltes d’altres qüestions.
Respecte a la segona de les mocions, en un altre dels aspectes sensibles de l’estat
del benestar, per tant, estem parlant ara de salut, la nostra moció és un moció de
suport al manifest pel dret a decidir sobre la nostra salut pública i el sistema sanitari
de Catalunya. Ja ho dèiem en aquest mateix Ple a l’any 2011, la salut pública, la
sanitat pública en el nostre país estava en perill i desprès de tres anys encara s’ha
agreujat més aquesta situació. No ha fet més que empitjorar-se des del 2011 fins
aquí, diferents col·lectius d’entitats, partits polítics, estan defensant en aquests
moments, han diagnosticat que la salut està en perill i han diagnosticat un manifest,

…/…

225

han escrit aquest manifest que es titula “el dret a decidir sobre la nostra salut i el
sistema sanitari de Catalunya”.
Volen vestir, en aquest manifest, una proposta de programa alternatiu per a la salut i
la sanitat pública de Catalunya, restaurar l’Agència Pública de Salut, l’Agència
Catalana de Salut Pública, en les funcions que tenia abans del 2010, reforçant
programes de prevenció, promoció i protecció de salut. També el manifest aboga per
iniciar un procés de reversió de l’actual tendència medicalitzadora, vol garantir al dret
a la salut i a un model d’atenció sanitari públic de cobertura universal i sense
exclusions, equitatiu i finançat pels impostos progressius. Pretén també el manifest,
signat per un munt d’entitats i partits polítics, convertir el Servei Català de Salut, en el
Servei Nacional de Salut, amb funcions de planificació, finançament, gestió i
avaluació d’aquests serveis.
Vol assegurar la transparència, equitat, universalitat, eficiència, autonomia de gestió i
avaluació independent, amb un control democràtic, i eliminar les portes giratòries,
fomentar la participació ciutadana en els òrgans govern del sistema, que des de fa
tres anys han desaparegut o s’han congelat. També vol fomentar l’ús adequat dels
medicaments, perquè la indústria farmacèutica no pot ser determinant en la formació
mèdica disfressada de màrqueting. També vol potenciar l’atenció primària, una
atenció primària forta, amb dotació pressupostària pròpia. I així seguiríem, doncs
desenvolupant tot un seguit de propostes.
Per tant, demanem que aquest Ple municipal, doncs s’adhereixi al manifest de les
entitats i col·lectius que porten anys de lluita en defensa de la sanitat pública, con
l’Associació Catalana en Defensa de la Sanitat Pública, Café amb Llet, diversos
sindicats, la CONFAVC, DEMPEUS, SICOM, i també el suport dels nostres partits
polítics en aquest sentit.
Per tant, demanem, tant en una moció, com en l’altra, doncs que s’aturi la política de
retallades i en el cas d’educació, a més a més, s’aturi la política que ha implantat la
LOMCE en el nostre país. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per al posicionament Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, Plataforma per Catalunya votarà favorablement a la moció de la LOMCE, excepte
en el punt tres, en el punt d’acord tres, nosaltres entenem que si algú vol escollir en
educació diferenciada es té perquè treure-li subvenció, però amb la resta de punts
estem d’acord. I en l’altre moció també votarem favorablement.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé gràcies, per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Sí gràcies Sra. Alcaldessa. El Grup municipal de Convergència i Unió, com poden
imaginar, no votarem favorablement aquests dues mocions. Dues mocions que
nosaltres podem convenir, podem, vaja, donar-los la raó en que hi ha menys
recursos, menys recursos per a l’educació, menys recursos per a la sanitat, perquè hi
ha menys recursos a la Generalitat de Catalunya. El que no podem acceptar de cap
manera, perquè no és cert, és que el pressupost de la Generalitat hagi baixat un 10%
i el 22% en l’àmbit de l’educació, això no és dir la veritat i vostè ho sap. En quatre
anys ha baixat el 22% el pressupost de la Generalitat, no en l’àmbit d’educació que
ha estat inferior i en el darrer any, encara, escolti’m, es pot perfectament dir que no
és suficient, en aquest curs hi ha més de 800 mestres per, precisament, donar suport
en aquesta matèria.
Per tant, escolti’m, les coses estan difícils, francament, hi ha grans esforços, sobretot
per part dels professionals, en una matèria i en un altre, i per tant, en aquest sentit,
com abans deia, doncs la Sra. Perea, que hi ha coses que no es fan de gust ni de
ganes, quan parlava dels pressupostos, en el mateix sentit li podem parlar quan
parlem d’aquestes matèries. Per tant, aquest és un tema, en els quals hi ha esforços,
malgrat, doncs la situació que hi ha i, escolti’m, deixi’m dir una cosa, les beques
poden no ser suficients i, és cert, arriben amb retard i aquest és un àmbit que cal
mirar de veure com es corregeix, però també per primera vegada les beques són del
cent per cent, quan es requereix i, per tant, aquest no és un tema menor.
Respecte al tema de la sanitat, escolti, vostè sap perfectament que es va establir un
pacte nacional per a la salut, en el que el seu partit, la seva formació política en va
voler sortir, en la qual aquí hi havia un debat, hi ha debut en el qual, doncs hi ha les
bases per a l’elaboració del pacte nacional de la salut i nosaltres entenem que és
aquesta la línea de treball, del consens i de l’esforç, no precisament el que vostès
estant fent darrerament, que és fer-ne d’això una batalla política, sense dir la veritat.
Gràcies.

Essent les 21.30 hores, abandona la sessió el Sr. Antonio Bermudo Ávila, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.
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SR. DEL RIO
Sí, gracias, Sra. Alcaldesa. Una y otra vez el informe PISA insiste en advertir de que
el nivel de los alumnos españoles está lejos del que debería ser, si en pruebas
anteriores se habían obtenidos mediocres resultados en matemáticas, ciencias y
comprensión lectora, la última evaluación realizada ha demostrado que en
habilidades prácticas, los resultados son peores. En unas pruebas que miden la
capacidad para desenvolverse en la vida, los alumnos españoles de quince años
están 23 puntos por debajo de la media de los países de la OCDE y 30 puntos por
debajo de Francia, Italia y Alemania. Se trata de un auténtico drama, del que no
parecen ser del todo conscientes los responsables en todos los ámbitos, se ha
perdido, desde hace tantos años, demasiado tiempo en luchas ideológicas estériles,
en lugar de buscar el consenso necesario para dar el vuelco que la educación
necesita en nuestro país, no ha habido reforma capaz de enderezar la situación. Esto
no es mío, es el editorial de “El País”, del 3 de abril de 2014, bajo el título “el drama
educativo”.
Y lo que nos propone Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida, es continuar con el
mismo sistema educativo que ha llevado a nuestros hijos a ser los peores alumnos en
Europa en matemáticas, ciencias, comprensión lectoral y habilidades prácticas. Lo
que nos propone Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es una educación
mediocre, a ustedes parece que no les importa los resultados que, prueba tras
prueba, obtienen nuestros alumnos y donde se nos dice que la educación en España
es mala. Iniciativa per Catalunya nos propone lo viejo, lo que no funciona, el fracaso
profesional de nuestros hijos, y a eso decimos no.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, propone mantener un modelo educativo que
llevó a que en España se duplicase la media comunitaria en fracaso escolar. Propone
mantener un modelo educativo que disparó el paro juvenil en España, donde a finales
de 2011, los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, suponían un 25% de la media
europea. Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida propone mantener un modelo
educativo en el que sólo el 12% de los universitarios españoles estaban en los
niveles de rendimiento más altos, propone mantener un modelo educativo en donde
de las 100 universidades mejores del mundo, ni una es española.
Y desde el Partido Popular nos oponemos a mantener esa política educativa de
fracaso y de construcción de fracasados. Desde de que el Partido Popular llegó al
gobierno de España, ha bajado cuatro puntos la tasa de abandono escolar, se ha
aumentado un 24% el número de alumnos en formación profesional, ha disminuido
un 5% el paro juvenil en los últimos doce años, aumentando las oportunidades de
empleo al adaptar educación a mercado laboral. Se mantiene la ratio de profesores
por alumno de la media europea y los profesores de España cobran un 12% más que
la media de la OCDE. Para el Partido Popular, la educación es el motor que
promueve la competitividad…

S’escolten crits entre el públic.
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Respetar a los demás es un signo de educación, yo les respeto a ustedes,
permítanme también que pueda hablar, gracias.
Para el Partido Popular la educación es el motor que promueve la competitividad de
la economía y el nivel de prosperidad del país, el nivel educativo de un país,
determina la capacidad de poder competir con éxito en el exterior y de afrontar los
desafíos que nuestros hijos van a tener que soportar en el futuro. Para ello es
necesaria la reforma de la educación que permite desarrollar el máximo potencia de
cada alumno, no una educación de mediocridad, no, una educación en valores, una
educación de progreso y que permita a nuestros hijos que tengan al menos las
mismas oportunidades que el resto de alumnos de otros países.
Por ello, votamos en contra del fracaso escolar, votamos en contra del paro juvenil,
votamos en contra de renunciar a la excelencia educativa, es decir, votamos en
contra del modelo educativo que nos proponen Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, mantener.
Y respecto a la moción sobre el derecho a decidir sobre nuestra salud y el sistema
sanitario de Cataluña, también votamos en contra, porque es ambigua. Hablan de
derogar leyes y decretos, pero luego no nos dicen ni que leyes, ni que decretos.
También proponen un plan de nacionalización de los servicios públicos de salud, oiga
yo no sé si su propuesta es el modelo de salud que de Che Guevara o de Hugo
Chávez, eso de la nacionalización nos suena raro.
Una moción que reclama acabar con la colaboración público-privada, algo que no es
lógico, perdóneme, viniendo de ustedes que forman parte de este Gobierno, en
donde la colaboración pública o privada es bien utilizada en algunos proyectos de la
ciudad de l’Hospitalet. Y ustedes exigen el derecho a decidir sobre otras
administraciones, pero sobre la que ustedes gobiernan, la ciudad de Hospitalet, oiga,
vetan la posibilidad de que nosotros, los ciudadanos de Hospitalet, podamos tener el
derecho a decidir de cómo se gasta nuestro dinero en nuestra ciudad. Por tanto,
votamos en contra de su moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla..., no, falta el grup socialista. Sra. Fernández.

SRA. FERNANDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres sí que votarem favorablement el suport al
manifest pel dret a decidir sobre la nostra salut i sistema sanitari de Catalunya,
perquè creiem que, fil per randa, doncs s’identifica amb el que pensa la ciutadania i el
que nosaltres pensem. Ens preocupa a tots plegats el deteriorament del sistema
públic de salut, de la situació dels professional que, a més a més, són els que
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aguanten el sistema i a més tenen la confiança dels pacients, la tenen els
professionals, no els sistema en si, ara en aquests moments.
Les retallades que impliquen menys llits, tancament de quiròfans, tancament d’unitats
de cures intensives, reducció d’horaris d’urgències, pèrdua de llocs de treballs,
empitjorament de les condicions de treball, no és una imaginació de cap grup polític
que vulgui ser oportunista, en un àmbit tant delicat que com és la salut. Els
treballadors i treballadores dels sindicats ens ho diuen cada dia, i també ens ho diuen
els pacients que posen l’accent en la mancança, quan es troben amb la necessitat
d’acudir al sistema sanitari i valoren molt bé als professional, però no el sistema, no
ho confonguem. Tot això ho han fet sense diàleg, sense consens, i tots el que tenen
alguna cosa a dir, com són els usuaris, com són les entitats que treballen en l’àmbit
de la salut, com són els sindicats, com són els professionals, com són els experts,
doncs res de res, aquests no cal que diguin res.
Jo, per no repetir, perquè entenc que el Sr. Esteve ha treballat la moció i no cal tornar
a dir exactament el mateix, però jo sí que he anat mirant totes les conferències que
han hagut a nivell internacional sobre l’àmbit de la salut, per veure si realment el que
nosaltres demanem és una cosa fora de tota lògica o ens ajustem a la realitat del que
es demana en l’àmbit de la salut pública i, evidentment, està la necessitat de prioritzar
el sistema d’atenció biopsicosocial sobre el biomèdic, evidentment. La prevalença de
la sensibilització, la prevenció i l’atenció primària, sobre la medicalització, també i ho
demana la moció. Tenir en compte els determinants de la salut també, promocionar
com a prioritat els estils de vida saludable, que és el primer determinant de la salut i
el més eficaç i el més econòmic. El sistema sanitari, en aquest cas, és l’últim
determinant de la salut, per darrera dels que dèiem, els estils de vida saludable, la
biologia i l’entorn. I és el que es gasta més diners i menys influent en la salut de la
ciutadania.
També, com deia la moció, tots els organismes internacionals insisteixen en que cal
promoure la responsabilitat social per a la salut, la implicació de la ciutadania, que no
és només competència del sistema sanitari, que es vol que s’incrementi la inversió
per al desenvolupament de la salut, invertint en el que és més exitós, la prevenció i
l’atenció primària, augmentar també la capacitat de la participació comunitària i
apoderament de la ciutadania en la formació de la salut i, evidentment, consolidar una
estructura, una infraestructura suficient per a la promoció de la salut. Exactament el
que diu la moció està recollit per tots els organismes internacionals, en aquest cas,
els que es dediquen a l’àmbit de la salut i a les diferents conferències, res que no
sigui possible. Per descomptat també, mantenir el sistema de salut, no tal com el
tenim, sinó tal com el teníem, i no d’acord sola i exclusivament en funció de les
necessitats del pressupost, sinó en funció de les necessitats de la població. En funció
d’això, evidentment, donarem suport a la moció.

Essent les 21.35 hores, abandona la sessió el Sr. Alberto Sánchez López, regidor del
grup municipal de Plataforma per Catalunya. Així mateix, s’incorporen a la sessió el
Sr. Antonio Bermudo Ávila, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya i Sr. Pedro Alonso Navarro regidor del grup municipal del Partit Popular.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Sí, nosaltres donarem suport a la moció que ens parla d’educació, de les retallades,
de la LOMCE, etc. El que passa que, clar, a un li aboquen pensaments algunes
intervencions, que jo crec que són sobretot forces provocatives. Si hi ha una cosa que
és lamentable, és que retallin l’educació, és a dir, l’educació sempre és una inversió i
precisament en moments de crisi és quan més hem d’invertir en educació. Negar les
retallades em sembla un exercici d’hipocresia extraordinària, és a dir, cada cop estem
tenim més alumnes i cada cop anem reduint, aquest any hi ha un increment, però
vostè abans recordava, recordem tots els anys i si fem un repàs dels darrers anys, la
davallada de professors i mestres en els nostres centres és històrica. Mai s’havia
reduït, mai en la història en democràcia, lògicament, i m’atreviria a dir en no
democràcia, mai s’havien reduït les plantilles com està passant ara i mai s’havia
reduït el pressupost en educació com s’ha reduït en els darrers anys a Catalunya,
mai, quan es parli d’història, els anys on es va reduir, com mai s’havia reduït el
pressupost en educació, estan transcorrent ara en això.
Encara és pitjor negar els efectes, és a dir, malgrat les retallades, doncs estem
aconseguint uns nivells de qualitat, etc, l’escola s’està empobrint, l’escola s’està
empobrint a nivell de recursos, s’està empobrint a nivell d’idees, a nivell de projectes,
i no pel professionals, però lògicament els marges, fins i tot, he de dir que en el
departament en la formació del professorat, en la formació continuada del
professorat, és a dir, estem en una situació de paràlisi absoluta de l’escola i el que és
pitjor, estem vivint moments de molts canvis i l’escola no està a l’alçada d’aquests
canvis, parlem dels avenços tecnològics, de la digitalització de les aules, etc. Estem
començant a deixar de ser un referent respecte a d’altres territoris, per ser, diríem,
començar a estar a la cua del que és la modernitat en educació.
El Sr. Juan Carlos del Río ens parla, ens fa com sempre, jo li he dit més d’una
vegada, que si analitzem, si vol un dia quedem vostè i jo, els resultats educatius, som
millorables, evidentment, com sempre ho són, els resultats són sempre millorables,
però no faci aquestes comparatives i parli de dígits, quan això no és sobre 10, sinó
que els resultats en el PISA són cinc cents i pico, una desviació de trenta punts
respecte a la mitjana, si afegim les qüestions dels errors estadístics i tal, i de les
desviacions lògiques, tampoc estem en uns resultats tant diferents d’altres països del
nostre entorn. Evidentment, molt per sota de Finlàndia, però molt similars als
d’Alemanya, per exemple els de Catalunya són molt similars als d’Alemanya, o els
altres països, no fem catastrofisme.
Que el nostre sistema educatiu necessita canvis? Segur i molts. En la Llei d’educació
de Catalunya, que és una llei que va reunir un ampli consens polític, no va tenir el
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consens social, i això és un dèficit que tenim aquí a Catalunya, de recuperar aquest
consens socials, apunten canvis, apunten canvis molt interessants de modernització
de les nostres aules, de l’autonomia dels centres, del paper del professorat, etc. Però
és que els canvis que vostès apunten a la seva llei, van en la direcció contrària,
vosaltres aprofiteu la situació per generar més desigualtats educatives, de posar
impediments als alumnes que tenen dificultats, impediments acadèmics, impediments
econòmics, proves, revàlides, fer fora a l’alumne que els hi destorba, els alumnes
pobres, els alumnes que tenen dificultats en l’aprenentatge, tot això ho fan fora,
generen itineraris segregadors, etc.
Respecte a la realitat de Catalunya, han generat un malestar enorme a les escoles,
models que han funcionament perfectament com és el model d’immersió lingüística,
vostès se’l carreguen, agafen una quantitat d’hores d’atribució en les matèries
troncals, que vulnera la autonomia de Catalunya a l’hora de dissenyar els continguts,
això millorarà els resultats educatius, amb els seus continguts absolutament
memorístics, acadèmics, quan tothom està dient, anem cap a una educació més
creativa, no tant memorística, no tant antiga com la que vostès defensen?
Empitjorarem amb les seves polítiques, els resultats educatius de ben segur.
I jo per acabar, evidentment, per aquests motius, donem el suport a les mocions que
s’han presentat, i l’únic que li diria al Sr. Lluís Esteve, és que, a veure, essent just
amb la trajectòria de qui ens representa i, evidentment, just amb la nostra trajectòria,
jo crec que demanar i posar a la mateixa alçada de la derogació de la LOMCE, la
modificació en profunditat de la LEC, em sembla una exercici, jo crec que injust, en
aquest sentit, com deia, i jo li proposo que parlem de la modificació dels articles més
controvertits de la Llei d’educació, de forma consensuada amb la comunitat
educativa. Perquè sí que és cert que la Llei d’educació va tenir un ampli consens, que
això és molt positiu, a diferència de les lleis estatals que mai gaudeixen d’aquest
consens, i aquí hem de fer una valoració positiva d’això, però no va tenir el consens
de sectors de la comunitat educativa, hi ha una sèrie d’articles que convindria potser
abordar i reformar, però no una reforma profunda de la Llei d’educació. Si accepta
l’esmena, doncs evidentment votarem favorablement.

SR. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies, per contestar pel mateix ordre dels grups municipals, comentar al grup de
Plataforma per Catalunya, que és curiós que l’únic vot contrari, doncs sigui a
l’aspecte de retirar els concerts a les escoles elitistes, especialment aquelles que
segreguen nens i nenes, en tot cas, jo li comento, no hi ha ningú de Plataforma en
aquest moments en el Ple, en tot cas, bé, ja li explicaré o ja llegirà l’acta, en tot cas,
comentar-li que el concert educatiu en les dues escoles que tindrien aquestes
característiques a la nostra ciutat, costa de l’erari públic 4 milions d’euros cada curs,
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amb això pagaríem un edifici sencer nou d’una escola. Per tant, no és baladí que
demanem que s’acabin aquests concerts d’aquests escoles d’elit a la nostra ciutat i al
conjunt de Catalunya, com a d’altres comunitat autònomes ho han fet.
Respecte a Convergència i Unió, comentar-li, bé, la Sra. Borràs deia que era mentida,
que les dades eren mentides, fons de l’Idescat, pressupost de la Generalitat del 2010,
39.599 milions d’euros; pressupost del 2014, 36.132, variació 3.566 milions menys,
un 9% menys. Pressupost d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 5.317
milions d’euros al 2010, 2014, 4.147, variació 1.170 milions d’euros, variació
percentual 22% i escaig. Mestres a Catalunya al 2010, pública, 126.095, 2014,
104.145, variació absoluta 21.950, variació percentual un 17% de mestres menys,
fons Idescat i el propi departament. Per tant, jo crec que queda bastant clar.
Resposta al Partit Popular, jo crec que vostè parla de respecte, quan vostè parla,
però jo crec que de vegades vostè no es té respecte a vostè mateix, perquè de
vegades, doncs sembla que estigui insultant la intel·ligència de la gent, la gent que
viu la realitat, explicant-li sopars de duro, quant en realitat la gent viu exactament al
contrari del que vostè està dient. Jo crec que de vegades fa caricatura de la política,
fa un cert sainet, en aquests moments i provoca, doncs evidentment, que la gent
l’interrompi. Vint-i-tres punts sobre mil, que és el que vostè ens critica tant el sistema
educatiu, vint-i-tres punts sobre mil vol dir la diferència entre treure un alumne un 6,2 i
un 6 en una prova, si això és tan rellevant per tenir un sistema educatiu desastrós,
doncs jo li diré que s’ho faci mirar, perquè estem parlant de que el seu fill, o el meu fill
o la meva filla, entre treure un 6,2 i treure un 6, crec que no passarem de la “bronca”
a la felicitació als nostres fills.
Per tant, estem a la mitjana europea, pràcticament, i miri si m’importa l’èxit escolar a
la ciutat, això que parlava d’Izquierda Unida-Iniciativa, que no ens importa l’èxit
escolar, l’excel·lència, miri, des que fa set anys que sóc regidor d’educació d’aquesta
ciutat, els alumnes de la ESO han passat de graduar-se un 70% a quart de la ESO, a
passar a un 79%, no és mèrit meu, és mèrit dels mestres, és dels claustres, de la
inversió educativa, de la prioritat d’un govern anterior de la Generalitat, de la prioritat
d’aquest govern en educació, etc. I els alumnes de primària, han passat d’un 73 a un
90% els que aproven sisè de primària, per tant, miri si ens importa a aquest govern
l’èxit educatiu. També dir-li, en tot cas, que la LOMCE no solament va tirar endavant
amb l’oposició d’Iniciativa-Esquerra Unida, sinó també amb al PSC, la comunitat
educativa, en part també de Convergència i Unió, etc, per tant, ha estat una llei
absolutament d’esquenes a la comunitat educativa.
Per acabar els temes d’educació, bé, accepto l’esmena del Sr. Jaume Graells, en tot
cas, nosaltres li podríem dir, profunda reforma, vostè li pot dir, reforma dels aspectes
més controvertits, però sí que està clar, i amb això coincidim, que van haver molts
aspectes, doncs que la comunitat educativa no va veure, en definitiva no va veure
correcta de la LEC, i que aquesta LEC va quedar indefinida, va deixar amb indefinició
molts temes que han provocat ara les retallades.
I en el tema del pacte nacional de salut, no vam estar, perquè no tenia pressupost al
darrera i no volíem que ens enredessin.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve, gràcies. No sé si hi ha alguna paraula més, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Breument, breument Sra. Alcaldessa. No tinc les dades aquí, però ja li ben dic que el
22% és el que va disminuir el pressupost de la Generalitat de Catalunya, digui vostè
el que digui, i no així el pressupost respecte a educació.
I una cosa, escolti’m, ja els he dit, jo no he dit que hi ha molts més recursos i moltes
més coses, escolti’m, no utilitzin les meves paraules, he dit que hi ha un sacrifici molt
important de l’àmbit educatiu, he dit que hi ha un sacrifici molt important de l’àmbit
sanitari, que s’estan fent esforços bàsicament des del món professional, però sap què
passa, no hauríem de fer aquests esforços si nosaltres disposéssim dels nostres
diners, si cada any no perdéssim 16.000 milions d’euros o en el cas que ho conti
Espanya, 11.000. Molt breuement, perquè aquestes coses no es fan ni de gust, ni de
ganes, i per aquí plora la criatura, perquè els catalans no disposem dels nostres
diners i això és el que hem de fer, res més.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, por favor, un poquito de tranquilidad, Sra. Borràs, ha acabat? Sí?
Molt bé, no sé si hi ha algú més, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Bien, solamente decirle a la Sra. Borràs que el gobierno central ha destinado 40.000
millones de euros al pago de lo que no puede pagar la Generalitat de Catalunya, que
es dos veces el presupuesto de la Generalitat, 40.000 millones de euros es dos veces
el presupuesto completo anual de la Generalitat de Catalunya, es la comunidad
autónoma que más dinero recibe del conjunto de España.
A partir de esto, hombre, a mi me sorprende que nos quieran dar lecciones de que no
hay que recortar, oiga, que ustedes son un desastre económico. Miren, noticia de La
Vanguardia del 18 de diciembre de 2010: “El tripartido deja la Generalitat con la
deuda más alta de su historia, es la comunidad autónoma más endeudada, debe el
15,4% del producto interior bruto de la comunidad”. Oiga, quizás, y yo no voy a
defender a estos señores, que se defiendan ellos, quizás la situación de ahora
también viene motivada porque ustedes dejaron la Generalitat hecha unos zorros.

…/…

234

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sra. Borràs, sap perfectament que estem en el mateix vaixell reivindicant els 16.000
milions d’euros de l’Estat Espanyol, però el que no es poden és estalviar la crítica
d’altres partides, vostès destinen 8 milions d’euros, durant diversos anys, a
subvencionar La Vanguardia, que la rebíem o la rebem gratuïtament al tren, o
destinen 25 milions d’euros a les escoles d’elit d’aquest país. Per tant, vostè ha de
sentir la crítica d’una cosa i de l’altre.
I, en tot cas, també dir-li al Partit Popular que els 40.000 milions no ens els regalen,
són préstecs i, per tant, vostès estan prestant a Catalunya a un interès.
I això dels “zorros”, “dejar como unos zorros la Generalitat”, aquesta ciutat va poder
invertir durant l’època del tripartit, es van invertir més de 100 milions d’euros en
educació, que durant 23 anys havia estat oblidat, no havia estat Hospitalet en el
mapa de les inversions d’educació i es van invertir 100 milions, els trobo molt ben
invertits aquests 100 milions en educació a la nostra ciutat, perquè li feien molta falta.
I, evidentment, el deute de la Generalitat és molt més superior ara que fa quatre anys,
evidentment.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que ja hem finalitzat els torns, ja s’ha discutit prou, passaríem ja
a l’últim bloc que és el de Plataforma per Catalunya, Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 32, 33 i 34; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 32.- EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ, EN CONTRA DE LA LOMCE I DE
LES RETALLADES.
Atès aquest curs escolar 2014-2015 comença la implantació de la LOMCE. Una llei,
aprovada pel govern del PP sense el consens de la comunitat educativa, dels
sindicats i la resta dels partits polítics, i que significa el pitjor atac a l’educació del
nostre país en 35 anys i pretén consolidar un canvi de model educatiu tal i com ha
manifestat el conjunt d ela comunitat educativa d ela nostra ciutat en el marc del
Consell Educatiu de Ciutat.
Atès que aquesta llei, la LOMCE, entre d’altres mesures, significa:
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La recentralització de les decisions educatives pel que fa al currículum perquè
l’Estat marca la major part de continguts (assignatures troncals) i ho fa de
forma efectiva creant nombroses avaluacions o revàlides comunes per a tot
l’Estat com a eina de control sobre la metodologia, el contingut i els valors i
com a condicionant als mestres a l’hora de prioritzar continguts. Significa un
clar procés d’homogeneïtzació.
Actua en contra de la cohesió social perquè no fa cap referència als alumnes
amb necessitats educatives específiques, segrega els alumnes per capacitats
des de 2n ESO amb la creació de tres itineraris acadèmics diferenciats.
Menysprea els ensenyaments aplicats o pràctics i crea la formació
professional bàsica pels que obtenen pitjors resultats acadèmics. També
separa els alumnes en funció de l’elecció de l’assignatura de Religió i
incentiva la segregació per sexes blindant els concerts econòmics a les
escoles que la practiquen.
Ataca el model d’immersió lingüística, perquè també pretén segregar els
alumnes en funció de la llengua i relega el català com assignatura no troncal.
A més de fomentar l’exclusió i la segregació, la LOMCE promou la
competència entre l’alumnat i entre els centres per damunt del valor de la
cooperació i el treball en equip. Preveu la publicació de rànquings i es
prioritzen els resultats per davant de la qualitat i de l’equitat dels processos
educatius. Es preveuen mesures correctores pels centres amb baixos
resultats.
Va en sentit contrari a la necessària laïcitat del sistema educatiu perquè
elimina l’assignatura d’Educació per la Ciutadania i, atenent les pressions de
la cúpula eclesial, torna a col·locar amb força la Religió com assignatura que
compta per a la nota final d’ESO.
És un atac al model d’escola democràtica perquè la participació del
professorat i les famílies queda reduïda, es limita l’autonomia dels centres, els
consells escolars seran consultius i perden competències en favor de les
direccions que són escollides amb més intervenció per part de l’Administració.
Relega els governs locals. Els municipis deixen de ser interlocutors per a la
programació de l’oferta educativa i no tindran representants en els consells
escolars d’escoles concertades. Aquest fet queda reforçat per la reducció de
les competències municipals inclosa en la Llei de Bases de Règim Local
(LRSAL).
Afavoreix la privatització i l’esperit mercantilista. Amplia la durada dels
concerts econòmics a sis anys, blinda les escoles d’elit que segreguen els
alumnes per sexes, permet la selecció d’alumnes, crea rànquings de resultats
i no assegura la gratuïtat en l’educació infantil i en els estudis post-obligatoris.
Tampoc garanteix l’oferta pública suficient en un territori perquè l’oferta
s’ordenarà en funció de la demanda de les famílies. L’escola pública pot
quedar com a oferta subsidiària de la concertada.
Oblida l’educació de les persones adultes i l’educació al llarg de la vida.

Atès que l’aplicació de la LOMCE, que significa un greu problema per a l’educació al
nostre país, es produeix en el marc de retallades educatives del govern de la
Generalitat ha estat aplicant els darrers anys i que ja han d’afeblir l’educació pública.
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Atès que aquestes polítiques adoptades pel Govern de la Generalitat en els darrers
anys han estat possibles gràcies a l’aprovació dels capítols de la LEC als que la
comunitat educativa es van oposar des del Parlament de Catalunya i des del carrer.
Atès que aquestes mesures per part del Govern de la Generalitat han significat:
Pel que fa als recursos humans i econòmics









La reducció del pressupost d’Educació en un 22% (1.200 milions d’euros) en
quatre anys (2010-2014). El PIB català dedicat a Educació és del 3,6%,
enfront del 5,2% en el conjunt de països de la UE. L’objectiu del Pacte
Nacional per l’Educació era situar-lo en el 6%.
El retorn a la diferenciació de l’oferta pública i concertada: desaparició de la 6ª
hora a quasi la totalitat de l’educació primària pública, jornada compactada
solament a instituts públics, no creació d’instituts-escola públics. Manteniment
del concert a les escoles que segreguen per sexe (25 M€ per curs).
L’eliminació del finançament del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat a les bressols municipals i a les escoles municipals de música i
dansa.
L’augment d’un 65% de les taxes universitàries en tan sols un curs i la
insuficiència de recursos en beques.
La creació de noves taxes en la Formació Professional pública i la manca de
recursos suficients pel conjunt de la FP.
L’augment desmesurat de les taxes de les Escoles Oficials d’Idiomes.

Pel que fa als programes de cohesió social






El retard de 6 mesos en el pagament de les beques menjador a les escoles i
disminució de la partida.
La desaparició de les beques a l’escolaritat a les bressols pels fills de famílies
sense recursos.
La desaparició pràcticament total de la partida dels programes de cohesió
social com els Plans Educatius d’Entorn, disminució d’aules d’acollida i de
programes de segona oportunitat com els PQPI.
L’eliminació de les polítiques de reequilibri dels alumnes nouvinguts entre les
escoles publiques i concertades amb la supressió dels ajuts econòmics.
La desaparició total del finançament de les activitats de les AMPA com el
servei d’acollida, les extraescolars i els projectes de socialització de llibres i de
material curricular digital. La supressió del conveni de suport a la FAPAC i
FAPAES.

Pel que fa a la corresponsabilitat



L’afebliment de la corresponsabilitat dels governs locals: oficines municipals
d’escolarització (OME) sense cap subvenció, convenis de coresponsabilitat i
zones educatives sense cap desenvolupament.
La davallada espectacular de les obres de noves edificacions i de reformes en
els centres públics per part del Departament. Incompliment dels compromisos
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signats amb els municipis.
Pel que fa al professorat






L’empitjorament de les condicions laborals: reducció de plantilles, augment de
ràtios, augment hores lectives, problemes en les substitucions de les baixes,
reducció salarial... Forta disminució del nombre de places de formació inicial
de mestres.
La reducció de la plantilla en prop de 3.000 docents tot i haver augmentat prop
de 60.000 alumnes en els darrers 4 anys. Per mantenir les ràtios del 2010
s’haurien d’haver contractat més de 6.000 professors més i no tan sols 800
com s’afirma des de la conselleria.
La reducció de les places de formació bàsica del professorat i dels recursos
de la formació permanent.

Pel que fa a l’Educació en el lleure


Cap desenvolupament de les polítiques d’educació en el lleure plantejades a
la LEC ni en el document pactat amb tot el sector l’any 2010.

El Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa a l’Ajuntament de l’Hospitalet en ple l’adopció
dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER, amb una esmena “in voce” a petició del
regidor del grup de Partit dels Socialistes de Catalunya, Sr. Jaume Graells, amb
17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 8 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Derogació de la LOMCE i modificació dels articles més controvertits de
la LEC de forma consensuada amb la comunitat educativa.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON, amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
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diu:
SEGON.- Recuperar el pressupost destinat a Educació de l’any 2010, el que
significa un increment de 1.200 milions.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER, amb 15 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots en contra dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Derogar els concerts a les escoles concertades elitistes que no
compleixen amb les exigències de gratuïtat, seleccionant i segregant l'alumnat per
sexe o amb el cobrament d’altes quotes per vies fraudulentes.
d) Ha estat aprovat el punt QUART, amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
QUART.- Incrementar la partida de beques menjador que asseguri la cobertura a
tots els infants que ho necessitin. Convocatòria de les beques per a les escoles
bressol.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ, amb 17 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
CINQUÈ.- Recuperar el finançament de 1.800€ per alumne a les escoles bressol,
de 600€ per alumne a escoles de musica i de 300€ per dansa.
f)

Ha estat aprovat el punt SISÈ, amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
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Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
SISÈ.- Dotar dels recursos suficients la FP en tots els seus nivells i augmentar les
mesures d’atenció a la diversitat, PQPI, itineraris i programes de segona
oportunitat.
g) Ha estat aprovat el punt SETÈ, amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
SETÈ.- Eliminar els augments de les taxes universitàries i de les Escoles Oficials
d’Idiomes produïts els darrers quatre anys. Eliminació de les taxes de la Formació
Professional.
h) Ha estat aprovat el punt VUITÈ, amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
VUITÈ.- Retornar a les ràtios de 2010 incrementant la plantilla de docents i del
personal de suport i reforç, especialment dels vetlladors. Eliminació de tots els
augments de ràtio.
i)

Ha estat aprovat el punt NOVÈ, amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
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NOVÈ.- Recuperar el finançament dels Plans Educatius d’Entorn i de d’altres
programes de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats com són les promotores
escolars del poble gitano.
j)

Ha estat aprovat el punt DESÈ, amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
DESÈ.- Convocar les subvencions a les activitats i programes de les AMPA i
donar suport econòmic públic a les federacions de pares i mares.

k) Ha estat aprovat el punt ONZÈ, amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
ONZÈ.- Establir un ampli consens professional, social i polític per mantenir les
competències dels Claustres i dels Consells Escolars per assegurar un
funcionament plenament democràtic dels centres educatius.
l)

Ha estat aprovat el punt DOTZÈ, amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
DOTZE.- Recuperar les condicions laborals dels professionals i els recursos
destinats tant a la formació bàsica com la permanent.

m) Ha estat aprovat el punt TRETZÈ, amb 17 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
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Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
TRETZÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Ensenyament, als
Grups del Parlament de Catalunya, al Consell Educatiu de l’Hospitalet, a la
totalitat de centres educatius de la ciutat i a les AMPA

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

MOCIÓ 33.- DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE
CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE
DE 2014.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

MOCIÓ 34.- DE SUPORT AL MANIFEST “PEL DRET A DECIDIR SOBRE LA
NOSTRA SALUT I EL SISTEMA SANITARI DE CATALUNYA”.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 16 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 8 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
L’any 2011, recordàvem “que el sistema sanitari català està patint tot un seguit de
retallades que han suposat la reducció de llits dels centres sanitaris, el tancament de
quiròfans, d’unitats de cures intensives, la reducció dels horaris d’urgències dels
centres d’atenció primària. Així com la pèrdua de llocs de treball i l’empitjorament de
les condicions de treball de la sanitat. Aquestes mesures s’han pres sense diàleg ni
acord amb els sindicats, amb les patronals sanitàries, amb els ajuntaments, amb les
entitats veïnals o amb els professionals. I han provocat una gran preocupació i
malestar entre la ciutadania i el rebuig dels treballadors i les treballadores de la salut
que s’ha traduït en multitud de mobilitzacions. de lucre, i amb el creixement en
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percentatges d’entre un 20 i un 70% de la despesa destinada a pagar serveis a
empreses privades amb ànim de lucre. Tot plegat, mostra una estratègia gens
improvisada per anar afeblint els serveis de gestió pública, i eixamplant la part del
pastís de negoci per als privats amb ànim de lucre.”
Atès que la situació no ha fet més que empitjorar, i que es fa evident la necessitat de
presentar alternatives que vagin més enllà i sostinguin les resistències.
Atès que diferents col·lectius, entitats i partits en defensa de la sanitat pública han
presentat un manifest que diu:
“ Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya
Volem sotmetre a ampli debat uns punts bàsics que considerem rellevants per
donar alternativa a la privatització-mercantilització i biomedicalització de la
salut i la sanitat, apartant-la de la influència del complex industrial mèdicfarmacèutic i tecnològic. Volem bastir una proposta de programa per a la Salut
i la Sanitat Pública a Catalunya que pugui ser, si s’escau, un punt de trobada i
confluència per a la majoria d’organitzacions que defensen la salut i una
sanitat pública per a totes i tots, de qualitat i accés garantit, al servei de la
població de Catalunya.
Programa per un Servei Nacional de Salut a Catalunya
1. Per conquerir la sobirania en salut i sanitat cal actuar sobre els veritables
determinants de la salut. La salut no és només una qüestió individual,
exclusiva de cada persona. La salut col•lectiva, de tots i totes, depèn sobretot
de condicions socials, econòmiques, culturals, ambientals, polítiques i de
gènere. Les decisions crucials relacionades amb valors sobre el que és bo o
dolent per a la societat i per a la salut es prenen en el terreny de la política.
Per això els governs, a tots els nivells, han de ser responsables de posar
«salut en totes les polítiques» i donar una especial rellevància als treballs
socials. Per això caldrà també la restauració de l’Agència Catalana de Salut
Pública amb les funcions de la Llei General de Salut Pública de Catalunya,
reforçant els programes de prevenció, promoció i protecció de la salut
(aliments, medi ambient, salut laboral, salut mental, etc.).
2. Caldrà iniciar un procés de reversió de l'actual tendència medicalitzadora
motivada per una visió biologista de la salut i per la cultura del consum, la
intolerància al malestar o a les expectatives sobredimensionades de la
capacitat del sistema sanitari. Aquesta medicalització està originant costos
que no es tradueixen en resultats en la salut dels ciutadans; al contrari, està
produint efectes adversos. Impuls del debat social i professional i un canvi en
el discurs polític, ajustant-lo a les possibilitats reals que ofereix actualment el
coneixement científic i els recursos disponibles.
3. Cal garantir el Dret a la salut i a un model d’atenció sanitària públic, de
cobertura universal i sense exclusions, equitatiu i finançat per impostos
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progressius suficients per cobrir les necessitats de la població. Derogació de
les lleis, decrets i altres instruments jurídics que s’oposin a aquests principis
generals expressats. I caldrà desenvolupar una legislació catalana que
asseguri aquests principis per un Sistema Nacional de Salut gratuït en el
moment de l’ús.
4. Es posarà en marxa un Pla de Nacionalització dels serveis públics de salut.
Convertir el Servei Català de la Salut (SCS) en el Servei Nacional de Salut de
Catalunya (SNSC), amb funcions de planificació, finançament, gestió i
avaluació dels serveis de salut públics, integrals i integrats de Catalunya. La
col·laboració pública-privada existent ha d’anar limitant el seu àmbit fins a la
seva total separació i definitiva eliminació, atenint-se mentrestant a les
directrius i codi ètic de la Sanitat Pública. Amb el criteri que tots els serveis
assistencials que es paguen amb diners públics ha de ser públics, caldrà la
definició i declaració, per part del SNSC dels proveïdors públics com a medi
propi del SNSC: Progressivament, les entitats del SISCAT, amb hospitals i/o
amb equips d’atenció primària hauran de passar a ser entitats que siguin mitjà
propi de la Generalitat.
5. Assegurar la transparència, equitat, universalitat, eficiència, autonomia de
gestió i avaluació independent. Amb un codi ètic comú de tots els serveis, amb
més autonomia dels governs sanitaris territorials, centres i treballadors de la
sanitat. I amb una avaluació independent i amb control democràtic amb
transparència absoluta de resultats en salut i despeses. Aquest punt implica
també l’eliminació de les “portes giratòries” en la sanitat pública i que els
responsables del Sistema de Salut col•laborin totalment perquè les persones
incriminades per corrupció compareguin davant de la Justícia.
6. Fomentar la participació ciutadana apoderada en sanitat i salut en el sentir
d’afavorir la democràcia real per millorar la sanitat a Catalunya. Participació
real del personal de la sanitat, ciutadans i ciutadanes en els òrgans de govern
del Sistema, territorials i de centres sanitaris, regulant aquesta participació per
tal que sigui efectiva.
7. Fomentar l’ús adequat dels medicaments, de les tecnologies i eines
terapèutiques. Volem un sistema de salut sense l’omnipresència de la
indústria farmacèutica, i en el qual es regulin i es vigilin els conflictes
d’interessos de polítics, gestors i prescriptors, i s’hi seleccionin els que de
veritat són necessaris, de manera que es deixi de comprar fum a preu d’or en
el mercat internacional de les tecnologies. Caldrà establir un sistema rigorós,
àgil i independent d’avaluació de noves tecnologies i prestacions abans de
oferir-les en el sistema públic i elaborar un catàleg de prestacions basat en la
seva efectivitat i eficiència. La indústria farmacèutica no pot ser determinant
en la formació mèdica disfressada de màrqueting. El sistema de salut haurà
d’invertir en investigació mèdica i terapèutica en els centres públics i recuperar
les competències en recerca i els recursos perduts per les retallades.
8. Millora del sistema assistencial potenciant una Atenció Primària forta i fer
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un pla de reforma de l’atenció hospitalària adequant-la a les necessitats de
salut actuals. Fer de l’Atenció Primària i Comunitària, l'instrument bàsic per a
una atenció global i integrada, propera a les persones i comunitats, que sigui
la porta principal d'entrada al sistema, amb dotació pressupostària pròpia i
suficient.
9. Derogació de coREpagaments sanitaris i farmacèutics i compromís de no
imposició de noves taxes com l’euro per medicament que, com s’ha
demostrat, signifiquen barreres d’accés al tractament. Són impostos a la
malaltia, especialment injustos i regressius, i afecten especialment a la gent
gran a les persones amb malalties cròniques.
10. Garantir els drets de les persones. Dret a respectar l’autonomia i llibertat
individual en les decisions sanitàries. Dret a la interrupció voluntària de
l’embaràs en el sistema públic, com a mínim en els terminis actualment en
vigor, i sense penalització en el Codi Penal, que apoderi a les dones com a
persones autònomes i amb dret a decidir, i que vagi acompanyada d’accions
d’educació sexual i afectiva per a tota la població (homes i dones). Implicació
del Sistema de Salut amb els recursos necessaris en la lluita contra la
violència masclista. Dret a l’atenció al patiment i tractament del dolor, al no
aferrissament terapèutic i a una mort digna. Dret a la preservació de les dades
personals i no cessió a entitats privades. Dret a l’eliminació de les desigualtats
de gènere en salut.
Les entitats signants d’aquest programa es comprometen, a partir de la seva
adhesió a difondre’l, incloure’l en les seves estratègies d’acció i treballar per
fer-lo possible en un futur proper a Catalunya.”
Atès que les entitats adherides al document en data 15 de setembre de 2014, son
àmpliament representatius dels ciutadans i ciutadanes, i dels treballadors i
treballadores de l’àmbit de la salut, que porten anys lluitant per la defensa de la
Sanitat pública: Associació Catalana en Defensa de la sanitat Pública (ACDSP), Café
amb Llet, Centre d’Anàlisi i Programes sanitaris (CAPS), CATAC-CTS/IAC,
Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), Confederació d’Associacions de Veïns i
Veïnes de Catalunya (CONFAVC), Dempeus per la salut, Esquerra Unida i Alternativa
(EUiA), Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona (FAVB), Fòrum
Català d’Atenció Primària (FOCAP), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Plataforma
pel Dret a la Salut (PDS), Podemos Sanitat Catalunya, 15M BCN Salut, Solidaritat i
Comunicació (SICOM), Unió General de Treballadors (UGT), Xarxa de Dones per la
Salut.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Hospitalet al manifest “Pel dret a
decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya - Programa per un
Servei Nacional de Salut a Catalunya”.
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SEGON.- Donar trasllat d’aquest acords al President de la Generalitat de Catalunya,
al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics amb
representació al Parlament de Catalunya, i a la Federació d’Associacions de veïns de
l’Hospitalet.

PLATAFORMA PER CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, números 35 i 36, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ordóñez.

Essent les 21.56 hores, abandona la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor del
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres portem dues mocions de caire municipal, una
és per un dèficit en el transport públic que actualment pateix el Polígon Pedrosa, més
o menys per fer quatre dades diríem que al novembre de 2013, la línia 72, que
passava pel carrer Mandri i diversos barris de Barcelona i que acabava el seu
recorregut al Polígon Pedrosa, va ser suprimida i substituïda per la línia V3 que no
acaba d’arribar a aquest polígon.
Aquesta supressió de la línia 72, que era l’única línia que enllaçava Barcelona i el
Polígon Pedrosa, i bé la que hi ha ara que és la L79, és una línia que passa més o
menys cada mitja hora i realment, clar, això provoca que la gent es queixi. I, a més a
més, té un altre problema que és que simplement té una franja horària que és de 6
del matí fins a 10 de la nit, clar, tenint en compte que al polígon hi ha empreses que
també treballen de nit.
També hem de tenir en compte que, clar, se’ns ha promès i s’ha sentit mil vegades
allò de la famosa línia 9, però clar, aquesta línia 9 ja acumula anys i anys de retard, i
el que nosaltres demanem, bàsicament, és que es millorin els accessos al Polígon
Pedrosa. És una moció que, en aquest cas, la deixarem sobre la taula, ja que hem
vist i parlant amb l’equip de govern, s’està tramitant negociar amb l’Àrea
Metropolitana i està en espera d’una resposta del que passa i, per això, la deixarem
sobre la taula fins veure una mica com va.
L’altra moció que portem, es una moción que llamamos para la publicación de
retribuciones, funciones y currículum de los cargos de confianza del Ayuntamiento.
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Bien, lo primero que obviamente hay que diferenciar entre un cargo de confianza y un
funcionario, pues lógicamente el cargo de confianza es un cargo puesto a dedo, por
tanto, los criterios son completamente subjetivos.
Entendemos que haya áreas donde, bueno, el criterio tenga que ser simplemente el
político y tampoco que se tengan que tener especial consideración, pero hay áreas
donde sí que es necesario que el cargo de confianza tenga una experiencia, tenga un
currículum de algo relacionado con el cargo que va a desempeñar, porque no tiene
sentido que haya, me lo invento en este caso, alguien que esté como cargo de
confianza de seguridad y no haya tenido ningún tipo de formación en seguridad o no
tenga ningún tipo de experiencia.
Por tanto, además es algo que los vecinos muchas veces te lo dicen, te dicen, bueno,
y esta persona que está aquí, más allá de que esté puesta a dedo, qué experiencia
tiene en esto, qué sabe de esto, porque muchas veces los mismos vecinos se quejan
de que bueno, de que hablan con gente que consideran que no está preparada.
Entonces, pues bueno, lo que nos gustaría es que toda esta…, más allá incluso de la
retribución, porque la retribución, por ejemplo, de los cargos electos está puesta ahí,
pero más allá también de las retribución, pues bueno, se publicase en la web del
Ayuntamiento en un ejercicio de transparencia, pues el currículum de estos cargos de
confianza, al menos simplemente la parte que tiene relación con el trabajo que
desempeñan.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, com és habitual durant tot el mandat, votem contràriament a les mocions de
Plataforma, amb independència del seu contingut, i votem en contra per l’espai polític
que representen.

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

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres anàvem a demanar que la moció del Polígon
Pedrosa la retiressin, la posa sobre la taula, però efectivament des del 19 de
setembre s’ha encetat una taula de negociació entre els empresaris, Ajuntament i
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Transports Metropolitans de Barcelona que mirarà de solucionar el problema que és
real, de carència de transport en l’àrea.
Respecte al primer punt de l’altre moció, votem en contra, perquè entenem que els
currículums personals són això, currículums personals, i només poden estar a l’abast
d’aquells els que personalment se’ls hi dóna el consentiment de posseir, pel que cal
mantenir la seva confidencialitat per part del receptor. Sensu contrari, la seva
publicació a la pàgina web podria ser causa de demanda judicial contra l’Ajuntament
per part de la persona afectada, al difondre públicament les seves dades personals i
privades.
Quan al segon punt de la moció, certament són moltes, cada dia més, les
administracions que publiquen en les seves pàgines web el llistat de funcions i
retribucions dels seus càrrecs de confiança. Per cert, gràcies a això ens hem
assabentat que a un president de comunitat autònoma, no és el cas de Catalunya,
que té com assessor personal, amb fons públics paga el seu entrenador personal i
entrenador de pàdel, curiós, però és legítim. Si certament aquesta informació ja es
pot trobar pel ciutadà, aquesta informació de l’Ajuntament, es pot trobar en el Butlletí
Oficial de la Província o en les Actes del Ple, no ens posarem en contra i ens sembla
molt bé que aquesta informació quedi reflectida en la web de l’Ajuntament, la qual
cosa no pressuposa cap despesa afegida. Gràcies.

Essent les 22 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alberto Sánchez López, regidor del
grup municipal de Plataforma per Catalunya.

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

SR. DEL RÍO
Sí, votaremos a favor de las dos mociones, también reconociendo en la última que se
ha de cuidar y muy mucho la Ley de protección de datos.

SRA. ALCALDESSA
Las dos mociones, se referirà a una moción.

SR. DEL RÍO
Sí, sí, la segunda, porque la primera se ha quedado sobre la mesa.
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SRA. ALCALDESSA
Vale, de acuerdo, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, pel posicionament sobre la moció que ha quedat a tràmit,
sobre la publicació a la web del tema del personal de confiança. Ja li avanço, votarem
contràriament, però li votarem contràriament perquè vostè fa esment a tota el
procediment d’aquesta qüestió en mor de la transparència i de, diguéssim, la
informació pública, la informació pública de les plantilles d’aquest Ajuntament, les
retribucions, el catàleg de llocs de treball, tot, tot això ja està a la web municipal. Com
li deia el Sr. José Luis Pérez, el que no farem és posar el currículum de les persones,
no d’aquestes, ni de ningú, en la web municipal, per un tema de protecció de dades, o
sigui, és justament el contrari.
I pensi que en aquesta línia de transparència que fa molt de temps que es treballa en
tot el que és la web municipal, l’altre dia recollíem d’una institució, jo crec que prou
reconeguda i independent, d’aquelles que es poden qualificar d’independent, li
llegeixo literalment: “La web del Ayuntamiento de Hospitalet, distinguida por su
calidad y transparencia, el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la
Ciudadanía Plural le ha concedido el sello de Infoparticipa, con una puntuación del
98%”. Crec que això indica, no en aquest cas concret, sinó en general, que el treball
que es ve fent de transparència i d’apropament de la informació i de l’activitat
municipal al conjunt de la ciutadania, és prou reeixit.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, si no hauríem finalitzat amb aquest
bloc.
S’han retirat tres mocions, tal i com hem comentat a la Junta de Portaveus es
presenta, per via d’urgència, una conjunta del grup dels Socialistes de Catalunya,
Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Sra. Secretària, em sembla que s’ha de votar la urgència i demanaria abans de votarla que es pogués llegir el títol de la moció.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 35 i 36; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 35.- PER A LA MILLORA DE L’ACCÉS EN TRANSPORT PÚBLIC AL
POLÍGON DE LA PEDROSA.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
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MOCIÓ 36.- PARA LA PUBLICACION DE RETRIBUCIONES, FUNCIONES Y
CURRICULUM DE LOS “CARGOS DE CONFIANZA” DEL AYUNTAMIENTO.
Visto que la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP), en su artículo 8 dispone que los empleados públicos se clasifican en
funcionario/a de carrera, funcionario/a interino, personal laboral y personal eventual o
cargo de confianza.
El artículo 12 del EBEP se refiere al personal eventual. "Las características del
personal eventual corresponde a aquellas personas que, mediante un nombramiento
libre y con carácter no permanente sólo realiza funciones expresamente calificadas
de confianza o asesoramiento especial, siendo cesadas libremente por la autoridad
que las nombró y en todo caso de forma automática cuando se produzca el cese o
expire el mandato de la autoridad a la que presten funciones."
Visto que la ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local, establece la limitación en función del número de habitantes y la
obligación de informar y publicar periódicamente los puestos eventuales del
Ayuntamiento.
Dado las características especiales de acceso a estos puestos eventuales en la
administración, que se producen por el nombramiento directo del Alcalde, en función
de la “confianza” que se entiende como un criterio subjetivo y por tanto obviando los
requisitos de evaluación de merito y capacidad que si se exigen al resto de
empleados públicos, a través de procesos de selección, oposiciones etc.
Entendiendo que para el correcto ejercicio de la Función Pública a todos los
empleados, se les debe exigir transparencia, neutralidad, eficacia, coordinación,
cooperación e información, que están desempeñando funciones de coordinación y
dirección de áreas municipales junto al resto de empleados públicos, que la
transparencia e información, en particular en estos casos, es necesaria e indicativa
de prácticas de buen gobierno, el grupo municipal de Plataforma per Catalunya,
estima necesario ofrecer la por parte del Ayuntamiento, como ya viene ocurriendo en
otras ciudades, toda la información sobre estos nombramientos publicando las
capacidades, funciones y experiencia de estos cargos de confianza.
Por estos motivos el grupo municipal de Plataforma per Catalunya en el
Ayuntamiento de L'Hospitalet, solicita al pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
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a) Ha estat rebutjat el punt Primero amb 17 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve;
amb 7 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Primero.- Publicar en la web oficial los curriculums laborales del personal
eventual, “cargos de confianza”, contratados en el Ayuntamiento de L'Hospitalet
del Llobregat.
b) Ha estat rebutjat el punt Segundo amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICVEUiA, Sr. Esteve; amb 10 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Segundo.- Publicar en la web oficial el listado de funciones, retribuciones,
personal a su cargo y responsabilidades del personal eventual “cargos de
confianza”.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat rebutjada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit és
la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIÓ D’URGÈNCIA

Prèvia declaració d'urgència acordada amb 20 vots favorables dels regidors dels
grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió i
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i Plataforma per
Catalunya i amb 6 vots en contra dels regidors dels grups municipals del Partit
Popular, de conformitat amb l'article 38.4 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant,
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
de conformitat amb el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i
prèvia justificació de la urgència per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmet a debat
el punt següent.
En relació amb la moció que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, tal i com hem quedat, votem la urgència, hi ha algun inconvenient? Votem
tots la urgència?

SR. DEL RÍO
No, votamos en contra de la urgencia.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, la resta?

SRA. BORRÀS
A favor.

SR. SALMERÓN
A favor.

SR. ORDÓÑEZ
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Imagino que hi ha vots suficients perquè s’aprovi la urgència, i ara sí, per fer la
presentació...

SRA. BORRÀS
Una qüestió d’ordre, per organitzar-nos, perquè que hagi estat conjunta vol dir que
quants minuts tenim i sí que ens agradaria que ens poguéssim distribuir el temps
equitativament, per entendre’ns.
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SRA. ALCALDESSA
Deu minuts entre els tres.

SRA. BORRÀS
Entre tres, tres minuts cadascú.

SRA. ALCALDESSA
Sí, hem de fer-ho ràpidament. Cóm ho fem? Qui comença? Ho han parlat? No?

SRA. BORRÀS
Començo jo si ningú en té ganes.

SRA. ALCALDESSA
Doncs Sra. Borràs, té la paraula.

SRA. BORRÀS
Jo sí tinc ganes, home, em fa il·lusió poder portar aquesta moció en el Ple de
l’Ajuntament, no només poder-la portar, sinó que la puguem aprovar i, per tant, en
aquest sentit, l’agraïment a totes les forces polítiques, especialment dir-ho, al Partit
Socialista que ho fa possible, sinó hi fossin, doncs això no hi seria. I, per tant, en
aquest sentit, estem contents, perquè avui, una vegada més, la ciutadania de
Catalunya ha sortit d’una forma majoritària en els carrers, concretament a les places,
a les places majors, als ajuntaments, fent un acte més de civisme, en el qual
demostren, d’una forma molt clara, que allò que ens diuen les enquestes que la gent
vol votar, és una realitat, i que aquesta és una necessitat que la democràcia ens
demana.
Hi ha gent que s’ha posat com a nord el no poder deixar votar a la ciutadania de
Catalunya i aquest és un tema que ho hem vist darrerament, hi ha tot un seguit..., el
govern central ja ho va dir des del primer moment, però sembla ser que també han
volgut acabar amb el que era la democràcia entesa per tots, amb el que deia en
Montesquieu que és la divisió de poders, perquè el govern espanyol ens va anunciar
que estaven disposats a posar en joc tots els mecanismes, sense excepció, per
impedir la consulta i veiem, certament, que és així, han tocat el xiulet i han fet reunir a
deshora el Tribunal Constitucional i, per tant, la divisió de poders ha quedat feta
miques.
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Mirin, fa poc temps hem tingut l’exemple d’Escòcia que ha pogut votar d’una forma
lliure, i les paraules del President de la Gran Bretanya, el David Cameron, jo crec que
ens han de ser a tots molt clares, deia: “no m’agradava allò que plantejaven els
escocesos, però com a demòcrata no puc ignorar que la majoria del Parlament
Escocès vol votar, per això tinc l’obligació política, moral i democràtica de posar les
urnes”. I així ho va fer, i així ens agradaria a nosaltres comptar amb un Estat
Espanyol que donés la possibilitat de pactar i poder arribar a un acord a l’hora de fer
aquesta consulta. Hi ha un altre personatge de l’Estat Espanyol, l’Iñaki Gabilondo,
que fa pocs dies deia una cosa sàviament, deia: “los problemas no se prohiben, los
problemas se resuelven”.
I és que senyors del PP i deixin-me que també els hi digui, senyors del PSOE, si ens
escolten, si no veuen que a Catalunya hi ha un problema que el plantegem
pacíficament i que el plantegem dia rere dia, és que són cecs. I quan hi ha un
problema d’aquestes magnituds, cal donar-hi sortida d’una forma pacífica, correcta,
democràtica i sobretot, doncs escoltant a la gent, quina millor manera que escoltar a
la gent, per donar sortida als problemes, aquesta és la base de qualsevol
democràcia. Víctor Hugo deia, i deixin-me que acabi d’aquesta manera, que cap
exèrcit no pot aturar una idea a la qual ha arribat la seva hora, una immensa majoria
dels catalans i catalanes han decidit, hem decidit, que ha arribat l’hora de la
democràcia, l’hora de la llibertat i per això creiem fermament que serem imparables,
les voluntats populars no es poden aturar. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Jo, si els hi sembla, és que els aplaudiments van en detriment dels... no? han aturat
el temps? Molt bé, doncs no dic res, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Alcaldessa. Bé, avui, sens dubte, estem vivint dies històrics, volem saludar
a tota la gent que ens acompanya en el Ple, a tota la gent que avui s’està tornant a
manifestar a totes les places dels pobles de Catalunya i volem saludar, doncs la
voluntat popular que ja s’està manifestant, perquè el que sembla que no vol entendre
el govern del Partit Popular, és que la consulta ja fa molt de temps que s’està
produint, ho hem dit més d’una vegada en aquest Ple, perquè la voluntat popular fa
molt de temps que ja s’està manifestant, i el que es pretén, el que es vol, és
senzillament votar, exercir la democràcia i votar.
Per tant, l’únic que podem veure aquests dies per part del Partit Popular, és una
negativa absolutament incomprensible a l’expressió popular en democràcia, a
l’expressió de poder votar, a fer servir la Constitució, aquells que no van votar la
Constitució, l’Aliança Popular, el Partit Popular, que no va votar la Constitució, fent
servir la Constitució en contra de l’esperit que la va fer néixer, la va fer néixer un
esperit de conciliació i el Partit Popular la fa servir per trencar aquesta conciliació.
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Avui és un dia, insistim, important, saludem també que finalment aquest Ple aprovi
avui aquesta moció i torni a estar al costat de la seva gent, al costat de la ciutadania i
al costat de la democràcia, perquè estem convençuts que el poble votarà, que aquest
país votarà, perquè les voluntats populars no es poden prohibir i perquè,
efectivament, insisteixo, la consulta s’està produint cada dia en els carrers, en les
places, en les famílies, en les consciències de cadascú i de cadascuna.
I sobretot també defensem aquesta moció, perquè estem convençuts que l’única
sortida és l’exercici democràtic, l’única sortida és la votació, sigui pel que sigui i sigui
el resultat que sigui, no hi ha terceres vies, no hi ha capacitat de diàleg, no hi ha
capacitat de trobada, si no podem votar, perquè tot passa per la votació. És per això
que felicitem de nou, doncs que avui sigui aprovada, que l’Ajuntament pugui aprovar i
estigui al costat de la voluntat popular, perquè volem votar i votarem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, el PSC avui repeteix i insisteix en el que sempre ha
dit des que aquesta qüestió està sobre la taula, nosaltres creiem, hem defensat, ho
portava el nostre programa, en el dret a decidir, però pensem clarament que aquest
dret a decidir s’ha d’exercir dins de la legalitat, sempre hem defensat això i a dia
d’avui ho continuem defensant. Pensem, la democràcia evidentment és votar, però no
només votar, és votar dintre d’un marc del qual tots ens hem dotat i que ens marca la
legalitat, legalitat aprovada per les càmeres legislatives de diputats, diputades, aquí i
allà, triats pel conjunt de la població.
Per tant, el que defensem, el que estem defensant avui és, i a l’Hospitalet, jo crec que
en d’altres mocions que hem portat al llar d’aquest procés, ho hem dit moltes
vegades, hem ofert la nostra ciutat com a pont de diàleg, com a pont de trobada, per
ser capaços de seure a dialogar, avui que aquesta moció s’aprovi en aquest
Ajuntament, és la demostració palpable que el diàleg no només és possible, sinó que
és imprescindible, necessitem el diàleg, necessitem la concertació, necessitem
l’encontre, no necessitem frontons, no necessitem parets que retornen pilotes, el que
necessitem és seure a dialogar, de manera intel·ligent, per ser capaços de trobar
exemples que avui s’han posat aquí, quan parlàvem d’Escòcia, a Escòcia fins que
van arribar a un acord de quin dia anaven a votar i quina pregunta, van estar quatre o
cinc anys negociant des d’Escòcia amb l’Estat Britànic, per poder arribar a aquest
acord.
Això és el que hem de fer, hem de negociar, no ens hem de cansar de negociar, de
pactar de dialogar, per poder trobar la manera, el marc legal perquè finalment la
ciutadania pugui decidir, pugui arribar amb el seu vot a triar aquella opció que millor
consideri, que compleixi les seves expectatives, ja sigui per unes expectatives
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culturals, per unes expectatives sentimentals, econòmiques, ideològiques, tant fa,
cadascú expressarà el que consideri, però dintre d’un marc de legalitat i amb acord,
perquè si no ho fem d’aquesta manera, això no es podrà considerar democràticament
rellevant, és imprescindible que el diàleg s’imposi.Avui a l'Hospitalet el que fem és la
constatació que aquest diàleg és possible, els que seguiu, i segur que sou molts, les
xarxes socials i totes aquestes coses aquests dies, suposo que avui hi haurà molta
gent que farà missatges, tuits i coses d’aquestes, demanant disculpes, espero molts,
tants com els que aquests últims dies han volgut vilipendiar a gent que avui se seu en
aquest Ple.
Per tant, respecte, diàleg, treball, Hospitalet s’ha forjat així, sabem que es pot fer,
sabem que s’ha de fer i sabem que amb aquest diàleg, amb aquest esforç, acabarem
tenint una oportunitat de mostrar la nostra posició, cadascú la seva, i el PSC mai s’ha
amagat, davant d’un debat, davant d’una pregunta, davant d’una possibilitat de
manifestar-nos on es pregunti per la independència, el Partit dels Socialistes
demanarà el vot negatiu, no votarem mai a favor de la independència, però
legítimament hi haurà gent que sí que ho farà, i el que volem és que aquesta llibertat
es pugui expressar en un marc legal acordat, perquè aquesta és la manera que tenen
d’expressar-se els demòcrates i això crec que tots ho som.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bé, gràcies Sra. Alcaldessa. Bien, realmente lo que estamos tratando hoy al votar lo
de la Ley de consultas, está claro y no nos engañamos nadie, ni los que están a favor
de la independencia, ni los que estamos en contra, que en el fondo todo este proceso
no es para una Ley de consultas en general, sino que es directamente para hacer la
pregunta sobre la independencia. En esto estamos o están, casi todo el mundo de
acuerdo cuando es sincero y este es el proceso que se está dando.
Por qué, porque nosotros estaríamos de acuerdo en que hubiese una Ley de
consultas, pero claro, se tendría que haber hecho mucho antes, casualmente se hace
justo ahora, cuando está este tema en el máximo esplendor. Nosotros entendemos
que haya muchos partidos, los partidos independentistas, que digan, sí, sí, estamos
de acuerdo en esta Ley de consultas, pero hombre, señores del Partido Socialista,
está claro cuál es el fin de esta Ley de consultas, que es el tema del referéndum del
sí y del no.
Entonces, hay veces cuando sobretodo en…, más que por la exposición, en algunas
cosas, digamos, de la moción, que hablan de las leyes de consultas, sí, pero bueno,
pero no cuando todo está manipulado y está dirigido a sólo una consulta, sólo una,
por qué, porque es una Ley de consultas además que, bueno, hay algunos temas
que prohíbe tratar, eso ya de entrada.
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Pero bueno, ojalá pudiésemos votar muchas más cosas, ojalá, ojalá pudiésemos
votar, bueno, pues sobre modelos de estado, ojalá pudiésemos votar sobre
impuestos, que eso no se puede votar en esta Ley de consultas, ojalá pudiésemos
votar las medidas contra la corrupción, ojalá pudiésemos votar sobre la inmigración,
ojalá pudiésemos votar muchas cosas, pero vamos encaminados sólo a una, sólo a
una, y esto creo además que la mayoría de gente que es independentista lo reconoce
abiertamente.
Entonces, bueno, claro, en este caso ustedes lo que les están haciendo es el juego
precisamente al independentismo, es el juego, nosotros no sabemos si es por
complejos que ustedes están teniendo, por presiones que tienen de los medios, no
sabemos por qué, pero sean conscientes de que les están haciendo el juego y ellos
están contentos además con este juego.
Després parlem del dret a decidir, a part que haurien de decidir moltes més coses,
nosaltres considerem que el que avui en dia es considera el dret a decidir o tot el
tema del referèndum, és una trampa, és una trampa perquè no és just, no és just com
s’està plantejant. Nosaltres considerem, des de Plataforma, que tot el tema del dret a
decidir el que està tapant en gran part són moltíssims casos de corrupció, moltes
coses que no funcionen bé a Catalunya, moltíssimes coses que s’haurien de canviar,
el que pot ser és casualment divendres compareix el President de Catalunya que ha
estat durant 23 anys, el mateix que ha confessat en un escrit que ens ha estat
defraudant, que ens ha estat robant, i al dia següent tenim la consulta. Bé, està
claríssim que des d’aquell dia el tema de Pujol ni es tracta i ho estan tapant.
És una trampa per què també, perquè moltes vegades l’independentisme parla dels
països catalans, dels països catalans que englobarien el que és Valencia, el que és
Mallorca, el que és la Catalunya nord que seria el sud de França, però a l’hora de
votar el subjecte polític simplement seria el que es considera la comunitat autònoma
de Catalunya, que és on realment tindrien possibilitats de guanyar, per tant, això seria
trampa. Després, òbviament amb el que no podem estar d’acord és fer una consulta
sobre un tema que afecta no només als catalans, afecta a tot el conjunt d’Espanya,
per tant, si s’ha de decidir sobre aquest tema o si s’hagués de decidir, nosaltres el
que diríem és que decidissin tots els espanyols.
Però bé, el que passa és que clar, després quan un es para a pensar i comença a
veure el que ha estat passant, clar, el que ha fet el govern que tenim ara de
Convergència i Unió, clar, ens donem compte que no ha governat, no ha fet ni una
sola mesura de govern, l’únic afany que està tenint Convergència i Unió és l’afany de
separar als catalans, de dividir-los, i nosaltres no estem per aquesta labor. Realment
el que s’està veient i el que s’està veient i veu tothom, és que la societat es polaritza i
avui en dia aquí tenim de moment un exemple de respecte, però sí que s’estan creant
tensions socials, i uns li donaran la culpa a uns i uns altres li donaran la culpa a uns
altres.
Però bé, més enllà de tot això, hi ha vegades que un diu, bé, sí, la democràcia és
votar, jo per exemple quan sentia al portaveu d’Iniciativa que deia, bé, s’ha de
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respectar el que vota la gent, bé, fa cinc minuts vostès acaben de dir, no els
respectem i, bé, no respectem les 6.000 persones que han votat a un partit i votem tot
en contra, doncs bé, vostès precisament no són ningú per dir que respecten res,
perquè fa cinc minuts acaben de donar l’exemple contrari.
Bé, sobre la nostra posició, doncs bé, la nostra posició... o bé, millor primer dir sobre
els arguments a vegades que sentim en contra de la consulta, bé, nosaltres no direm
perquè el Tribunal Constitucional ho diu, realment l’argument aquest del Tribunal
Constitucional és molt, molt pobre, perquè les constitucions es canvien, les lleis es
canvien, aquí traient el grup de Convergència i Unió i el grup de Plataforma, la resta
va jurar la Constitució, o sigui, que també a vegades s’ha de mirar una mica el que
fan. Però és cert que l’argument de la Constitució a nosaltres no ens serveix, no ens
serveix, o sigui amb això estaríem fins i tot d’acord amb qui diu, no, no, això no ens
serveix, doncs d’acord, no ens serveix.
S’escolten crits entre el públic.
Demano respecte, perquè jo no he interromput a ningú.
Nosaltres òbviament a vegades quan veiem que parlen del catalanisme, bé, nosaltres
no entenem del catalanisme que parlen, nosaltres defensem el que és el catalanisme
hispànic, defensem que la diferència entre els pobles d’Espanya és el que ens
enriqueix...
S’escolten crits entre el públic.
Bé, demano respecte, perquè bé...

SRA. ALCALDESSA
Sí, si us plau, una mica de silenci.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, això és el que ens enriqueix, el que no podem acceptar és per dir-nos, són els
arguments ni històrics, perquè no em serveixen i són mentida, ni els culturals, perquè
a mi m’enriqueix parlar en català, com en gallec, com a un andalús la seva forma de
parlar el castellà.
Aleshores, òbviament l’únic que podem compartir algun cop del que hem sentit
d’algun grup, quan parla de les línies vermelles, doncs bé, per nosaltres, per
Plataforma per Catalunya, debatre si som catalans o si som espanyols, per nosaltres
és una línia vermella, el nostre argument no és el Tribunal Constitucional, el nostre
argument és que som tan catalans, com espanyols, per tant, la nostra terra nosaltres
no estem disposats a posar-la en uns vots en una consulta trampa, en una consulta
que no és simplement que ve d’ara la voluntat, són 30 anys treballant subvencions a
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televisions públiques, són 30 anys manipulant l’educació a les nostres escoles, són
30 anys fent molt mal.
Per tant, nosaltres no estem disposats a votar la nostra terra, per què, perquè diem
que som tan catalans com espanyols i, és més, quant més catalans som, més
espanyols som, per tant, nosaltres sempre ho direm ben clar, visca Catalunya i visca
Espanya.

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

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. El Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar y
por unanimidad de sus doce magistrados, tanto la Ley de consultas, como la
convocatoria de la consulta del 9 de noviembre sobre la independencia de Cataluña.
De forma previa también se presentaron tanto un informe de la abogacía del Estado,
como un dictamen perceptivo del Consejo de Estado, quien también por unanimidad,
señaló el carácter ilegal tanto de la convocatoria, como de la Ley, y es ilegal por las
siguientes razones.
Primero, porque propone una consulta en Cataluña sobre algo que afecta a la unidad
de España, vulnerando con ello la Constitución, donde se indica que sólo hay un
pueblo soberano que es el pueblo español. Segundo, porque intenta, bajo la
apariencia de una legalidad constitucional, llevar a cabo una consulta sobre una
cuestión que afecta a la unidad de la nación. Tercero, porque una parte del pueblo
español no puede iniciar un proceso constituyente a través de un mecanismo de
democracia directa, porque la Ley no lo permite. Cuarto, porque el Presidente de la
Generalitat no es competente para convocar una consulta de esas características, sin
la autorización del gobierno de la nación, ya que se trata no solamente de una
participación, sino que es además un asunto de trascendencia política. Quinto,
porque vulnera la competencia estatal para la configuración del censo electoral, al
crear un registro de participación paralelo al censo electoral y donde la utilización de
datos extraídos de otros registros públicos con fines electorales, va en contra de la
Ley de protección de datos. Sexto, porque la participación de extranjeros en esta
votación es contraria a la Constitución, ya que esa posibilidad sólo se contempla en el
caso de las elecciones municipales. Por todo ello, se ha paralizado, el Tribunal
Constitucional ha entendido que tiene que paralizar la convocatoria y suspender…,
paralizar tanto la convocatoria, como la Ley.
Y el Partido Popular no ha engañado a nadie, ha hecho lo que dijo que haría, que es
presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, porque es su obligación hacerlo,
porque el gobierno tiene que cumplir y hacer cumplir la Ley, y no puede hacer otra
cosa distinta que salvaguardar en esto, los derechos de todos, de todos los
españoles. La soberanía, y así lo dice la Ley, reside en el pueblo español, y una parte
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no puede decir algo que nos afecta a todos, plantear la disolución de la Nación
Española, a través de una consulta, es proponer una ilegalidad que atenta contra el
principio de soberanía única e indivisible, que es la base de nuestra democracia. Por
ello, el gobierno está obligado a intervenir, porque como tal tiene la obligación de
evitar la conculcación de los derechos fundamentales de todos los españoles, una
posición que además fue apoyada en el Congreso de los Diputados, que además fue
confirmada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 24 de marzo, y que
además cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición, que es el Partido
Socialista Obrero Español.
Y sinceramente no entendemos la posición del Partido Socialista de Catalunya, que
se rinde a estos cantos de sirena de un nacionalismo que el nacionalismo por si es
insaciable, porque lo que hoy se les ofrece, mañana les parecerá poco. Para un
nacionalismo lo importante no es el estado federal, Sr. Belver, el nacionalista lo que
quiere es la independencia de Cataluña y ustedes parece que aún no se acaban de
enterar. Y escúcheme, mire, el PSC, no el PSOE, además está aplicando en esto una
doble moral, porque mientras ustedes están criticando la actitud del Partido Popular
frente a la consulta y nos dicen que tenemos que dialogar y que no hay que hacer
frentismos, es que resulta que ustedes todavía a día de hoy, mantienen en el Tribunal
Constitucional el recurso presentado a final de diciembre de 2010, por el gobierno del
Sr. Zapatero, contra la Ley de consultas populares por vía de referéndum, aprobada
en el Parlament de Catalunya en marzo de 2010, esto es doble moral, Sr. Belver.
Y si alguien propone la reclamación de un estado federal, como ustedes, o
confederal, oiga, es que lo puede hacer, pero siguiendo los pasos legales que están
recogidos en el artículo 168 de la Constitución española, no hay ningún problema,
plantéenlo en el Congreso de los Diputados. Y si alguien propone una nación de
naciones, donde cada uno tenga su derecho a decidir, oiga, no lo puede hacer de
forma unilateral, sino que debe ser todo el pueblo español quien lo decida, porque es
el titular de la soberanía nacional, y eso lo dice la Ley. Y desde el Partido Popular
decimos que la Constitución Española se puede reformar, claro que sí, pero
siguiendo la norma establecida y no a través de una consulta que no encaja en
absoluto en nuestro ordenamiento jurídico. Un referéndum es legal, claro que sí, está
contemplado en la Constitución Española, pero tiene que ser conforme a la Ley. Por
tanto, sí existen mecanismos para que el pueblo se exprese o para reformar aquello
que haya que reformar, pero siempre a través de la Ley y los cauces democráticos
establecidos.
A nadie se le impide hablar, ni manifestar su voluntad, pero siempre dentro de la
legalidad, porque es nuestro marco de libertad y convivencia. El gobierno del Estado
está dispuesto desde el minuto uno a hablar, a dialogar y negociar, pero sin
imposiciones, ni decisiones unilaterales, pero no se puede pretender un acuerdo al
margen de la Ley, que divide a los catalanes, que nos enfrenta al resto de España,
que nos expulsa de Europa y que perjudica nuestro bienestar. A partir de ahora
creemos que es necesario superar este estado de confrontación y abrir un proceso
de diálogo y respeto, siempre dentro de la Ley. Por eso votamos en contra de la
moción.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Ara sí, farem un segon torn, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Mirin, ens donaven lliçons de dret fa una estona i
d’economia, i vostè ni economista, ni advocat, i aquí el que ens cal es donar..., sí, ni
economista, ni advocat i, per tant, si és constitucional o no, doncs d’entrada el que és
el Consell de Garanties Estatutàries ha dit que és estatutària i que és constitucional i,
per tant, escolti’m, un respecte pel Consell de Garanties Estatutàries.
I, en aquest sentit, escolti’m, hi ha marge polític per poder fer les coses i vostès no
han tingut aquesta voluntat política necessària, perquè el que cal per tenir aquesta
voluntat política, és tenir un gran tarannà democràtic, cosa que a vostès,
lamentablement, els hi falta. Perquè per sort actualment hi ha democràcia,
antigament les coses les acabaven d’una altra manera.
Però escolti’m, nosaltres creiem que la millor manera de saber què es vol, vostè deia,
els estan enredant, els hi deia al Partit Socialista, són insaciables, volen la
independència, i si la volem què, què no es pot votar això, per què ha de ser
invotable, per què no ha de ser una cosa que es pugui consultar a la ciutadania.
Aquest és el tema fonamental, siguin demòcrates com el Sr. Cameron, que per
davant de britànic va posar el fet de ser demòcrata, aquesta és la necessitat que
tenim com a catalans.
I escolti’m, allò que a vegades diuen de les majories silencioses que no surten de
casa, doncs comptem, quina millor manera de saber què vol la gent, què vol la
ciutadania, que a través de les urnes, a través dels vots, siguem endreçats, fem les
coses ben fetes, no preguntem a la gent d’on ve, ni quin ha estat el seu passat, si no
preguntem quin futur volem construir junts, aquesta és la gràcia de poder posar unes
urnes i saber què és el que vol la gent. Democràcia, legalitat i, per tant, aquesta és la
via, no una altra. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, Sra. Marín. A ver, Sr. Ordóñez, yo le he estado escuchando muy atentamente y lo
que usted dice lo piensa muchísima gente en Cataluña y en Hospitalet y en todas
partes, si aquí no estamos negando lo que usted piensa, lo que usted piensa cabe en
una urna y lo que piensa el Sr. Alberto Sánchez y el Sr. Monrós, la Sra. Marín,
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cualquiera de las personas que están aquí cabe en una urna y queremos que su
expresión esté en esa urna, como la de cada uno y cada una de las catalanas y los
catalanes. Y el día después, salga lo que salga, seguiremos estando juntos
conviviendo, no pasa nada, salga lo que salga, como ha pasado en Escocia, envidia
sana de lo que pasa en Escocia, ha salido el no y al día siguiente siguen dialogando
para encajar mejor.
Aquest va ser en el seu moment l’esperit de la Constitució, molt millorable i
superadíssima ja avui en dia i caduca, evidentment, i aquest ha de ser l’esperit d’ara.
Per això quan diu ara el Sr. del Río, la Ley, yo he escuchado a un jurista, no he
escuchado a un político, Sr. del Río, en todo este tiempo no he escuchado a un
político en ninguna intervención de ningún miembro del Partido Popular, con voluntad
real de esa España que ustedes defienden. I els que som federalistes i volem una
república catalana lliurament federada en l’Estat Espanyol, ens fa molta pena això.
Perquè el que fa la seva actitud és que cada dia Espanya i Catalunya, passi el que
passi, cada dia estan més lluny per actituds com la seva, els que encara creiem en
una Espanya federal, ho mirem amb molta pena, perquè vostès estan separant cada
dia i fent més difícil aquest encaix. Porque usted no es el amo del cortijo, usted no es
el guardián de la Constitución, la Constitución se hizo una vez y mañana o pasado se
puede volver a cambiar y hacer otra y las que hagan falta, porque la Ley es la
expresión del pueblo, la expresión popular y eso es democracia.
I és el que estem demanant avui, i no volen la consulta, la Llei de consultes no parla
només del dret a decidir quin model d’estat, la Llei de consultes permet decidir-ho tot i
per això la recorren vostès, perquè avui en dia, quan comencem a votar, aquest
poble, aquest país, qualsevol, seran imparables i voldrà decidir-ho tot, i per això
vostès recorren la Llei al Tribunal Constitucional.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. Mire, Sr. del Río, es que usted plantea cosas con las que
podríamos estar radicalmente de acuerdo, pero si no hay ningún problema, el único
problema es que ustedes lo único que hacen es esgrimir eso, siéntense a dialogar,
pónganse de acuerdo, intenten ese acuerdo, es que no lo han intentado. Y mire, si
alguien ha sido útil en todo este período, al crecimiento del independentismo, han
sido ustedes, es que es normal entender que haya gente que quiera salir corriendo
cuando les ve a ustedes gobernar, y eso es lo que hay que evitar.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Mire, Sr. Salmerón, yo también le he escuchado
atentamente, y es más, le voy a decir que tiene razón en alguna cosa que dice, tiene
razón. En lo primero que tiene razón es que la Constitución es caduca y que el
argumento del gobierno central, el argumento del legalismo, a nosotros tampoco nos
sirve, eso es verdad, y que ese argumento encima visto desde aquí o visto desde
cualquier sitio, con todos mis respetos para los señores del Partido Popular, huele a
rancio, es verdad, y guardián de la Constitución.
Pero claro, en lo que también usted entra en el juego de hacer como hacen los
independentistas, de España es el PP y España no es el PP, el PP es un partido
político que en este momento gobierna en España y gobierna en España como el
más votado o como lo que sea, pero España no es el PP, a mí no me gustan las
políticas del PP, pero lo que se está haciendo aquí con lo del independentismo es
asociar PP a España y eso es trampa.
Y el referéndum, nosotros ya lo hemos dicho, es una trampa, es una trampa, por qué,
y citaré una frase de Orwell que es, quien controla el pasado, controla el futuro y
quien controla el presente, controla el pasado, y esto es lo que se está dando aquí.
Este control hace del presente que se esté manipulando la historia y con esto
podemos manipular el devenir de la gente y me parece que además usted también lo
sabe, porque le he oído decir aquí alguna vez cosas parecidas.
No vamos a entrar en el Consell de Garantías Estatutarias, como decía la Sra.
Borràs, porque encima es puesto a dedo, por tanto, lo que digan, lógicamente, es a
dictamen de los partidos.
Pero sí lo que nos queremos reafirmar es en una cosa, miren, también nos gustaría
saber si en ese ejercicio de democracia aquí en Hospitalet, obviamente, no ha habido
un partido independentista hasta ahora o no hay uno con un programa
independentista, nos gustaría saber si se respetaría que si se vota que no en
Hospitalet, Hospitalet pudiese seguir siendo España.
S’escolten crits entre el públic.
Bueno, ya vemos que no…no, claro, Cataluña no es divisible, pues nosotros
simplemente, Alcaldesa, ya para acabar, vemos que tampoco…, o sea, España la
pueden romper y Cataluña no. Pero para acabar Sra. Alcaldesa…
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SRA. ALCALDESSA
Bueno, se le ha acabado el tiempo, en fin…

SR. ORDÓÑEZ
Deme 10 segundos y ya está, nosotros simplemente nos reafirmamos en lo que
hemos dicho, nosotros más allá de constituciones y de leyes que pueden ser
caducas, nosotros nunca vamos a votar en contra de la unidad de nuestra patria.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Miren, el Reino Unido no tiene constitución escrita, es una
constitución que se va haciendo día a día y que se incorpora cuando se aprueba en
su Parlamento lo que se llama cuerpo legal, supongo que entienden cuerpo legal. Y
que, por tanto, es posible que en el Parlamento británico cuando alguien lo proponga,
se vota y se puede hacer ese referéndum. No es el caso español, que sí que
tenemos una constitución escrita, que establece cual es nuestro marco legal de
convivencia y que además nos obliga a todos a respetarlo.
Y sí, somos un gobierno serio que, mire, respeta la Ley y la quiere hacer respetar, a
mí me sorprende que sea usted parte del gobierno y diga que esto de las leyes que
no pintan nada o no se tienen que hacer respetar, a mí eso ya me preocupa.
También, hombre, señores de Iniciativa per Catalunya, miren, lecciones de
democracia ustedes pocas, porque lo acaban de decir aquí, ustedes por sistema
votan siempre en contra de las propuestas que hace un determinado partido político
en esta ciudad, por su condición política, miren, eso es lo más antidemocrático que
puede haber.
Y talante democrático, talante democrático es el respeto a la Ley, talante democrático
es que sin respeto a la Ley no hay democracia, y no se puede votar aquello que es
ilegal.
Y usted dice Consell de Garanties, pues mire, yo digo Congreso de los Diputados,
Tribunal Constitucional, Abogacía del Estado y Consejo del Estado, por lo tanto,
hombre, yo no soy abogado, pero toda esta gente supongo que sabrán bastante, a lo
mejor no sé si tanto o más que el Consell de Garanties, pero no sólo es un órgano,
son unos cuantos más.
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Y acabo también con una frase, usted ha hablado de Víctor Hugo, permítame que
coja y comente las palabras del pregón que realizó, el 11 de septiembre de 1714,
Rafael de Casanovas que decía: “se confia de tots, com vertaders fills de la Pàtria,
amants de la llibertat, acudiran als llocs senyalats, a fi de derramar gloriosament sa
sang i sa vida, per son Rei, per son honor, per la Pàtria i per la llibertat de tota
Espanya”. Casanovas era un catalán como yo, que se sentía orgulloso de su patria,
España, como yo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, algú més vol intervenir?

SRA. BORRÀS
Molt, molt breument.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver, què té dos minuts? Sí però el Sr. Salmerón no vol parlar, la Sra. Borràs...

SR. BELVER
Res, molt breu, gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, nosaltres estem amb tot això i sempre
hem defensat el mateix, que és el nostre model federal d’Espanya, volem Espanya
definida com un estat federal, que el reconeixement serveixi per fer un estat d’estats,
volem la llibertat de la gent a moure’s, i tot això ho farem i ho volem fer negociant,
parlant i a través de la modificació de la Constitució, perquè això sí que s’ha de fer a
través de la modificació de la Constitució, i el problema és que no tenim amb qui
seure, però ni nosaltres, ni ningú, el problema no som nosaltres, perquè vostès no
seuen amb ningú, seguin, parlin, dialoguin, mirin, perquè ens estan posant en una nit
fosca. I el problema de la Llei, quan vostè plantejava, i la Llei i el recurs i el Tribunal
Constitucional, tot això està molt bé, però una vegada dit tot això ¿ja hem arreglat el
problema? El problema continua estant, per tant, més enllà de la Llei, que s’ha
complir estrictament, trobem en el marc legal què hem de modificar, què hem
d’impulsar i què hem de canviar, per poder millorar, perquè si no ens porten a la nit
negra, l’únic avantatge d’anar a una negra nit és que els estels brillen més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Gràcies, mirin, només, no me’n puc estar, hi ha una realitat que existeix i, insisteixo,
no desapareixerà perquè la prohibeixin. Finalment cal decidir, la millor manera de ferho és votant, que es de fet com resolen les coses els pobles civilitzats, i aquesta és la
via que Catalunya ha triat per fer-ho, per això la gent surt al carrer, perquè vol votar el
9 de novembre, deixi’ns-ho fer, que és una qüestió purament política.

SRA. ALCALDESSA
Bé, després de sentir el debat, certament aquest és un tema prou important i crec que
ens afecta a tots. I jo també, en fi, he intentat no fer masses intervencions al llarg del
Ple, però en aquesta qüestió voldria no allargar-me massa, perquè sé que és tard i
que encara tenim alguna paraula demanada per part d’entitats de la ciutat, que estan
treballant en pro de tots els col·lectius que realment més ho necessiten, però sí que
volia posar en evidència alguna cosa.
Primer és que la consulta és la manifestació d’un problema, es pot discutir la
consulta, podem discutir el que vulguem, però no podem, i demano a tothom que no
ignorem aquest problema. Aquest és un problema greu, és un problema polític, és un
problema que afecta i que, evidentment, es planteja aquí a Catalunya, però que
afecta a Espanya. Podem discutir i debatre el que vulguem, podem pensar si el
plantejament s’ha fet correctament o no, podem fins i tot parlar de si algunes
interpretacions i algunes persones pensen que estem on estem per una manipulació i
per algunes coses que no s’han fet bé. Podem discutir tot el que vulguem, però
tinguem clar que tenim un problema greu i que no podem obviar aquest problema i
que possiblement mirar cap a un altre costat no és la solució, que possiblement
ignorar el problema no és la solució, que negar l’evidència no és la solució i que,
segurament, intentar donar la solució en l’àmbit jurídic tampoc ens portarà a la
solució, ni resoldrem bé el problema.
Davant d’aquest problema polític, s’ha dit per part d’algunes de les persones que heu
intervingut, la solució ha de ser política i l’hem de donar els politics. Avui estava llegint
una frase que escrivia Victoria Camps, i deia: “Nos guste o no, la labor del político
debería consistir en buscar la unidad cuando los ciudadanos se dividen en intereses
contrapuestos que amenazan la cohesión social, a los políticos les toca llevar a la
gente que quiere cosas distintas a la misma habitación, para descifrar lo que
compartimos y queremos hacer juntos”. És a dir, diàleg, consens, pacte, negociació i
participació, calen, i ho demano a tots, més esforços, més generositat, diàleg, per
trobar una solució, necessitem una solució, una solució per aquest greu problema. La
moció que avui hem aprovat posa en evidència que si es vol es pot i vull agrair als
grups que han donat suport i que han fet possible aquesta moció per demostrar el
que des de l'Hospitalet demostrem, que quan volem ens posem d’acord i tirem
endavant posicions diferents, respectables.
Però, evidentment, aquest és un tema per nosaltres molt important, nosaltres ho hem
fet, ho hem demostrat i jo crec que a ningú no se li escapa que jo no sóc
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independentista, jo sóc socialista i jo defenso el model federal, una reforma de la
Constitució i respecto profundament qualsevol altre posició i entenc, i ho entenc jo, el
meu grup polític, el meu partit polític, que la reforma de la Constitució en sentit federal
és la millor solució, però entenem que poden haver-hi més i que tothom té la seva
posició i que només trobarem una solució si demanem la paraula a la ciutadania, si al
final els ciutadans i ciutadanes poden exercir la seva opinió on toca. Som molts, som
molts Sr. del Río, som molts els catalans i catalanes que realment volem i desitgem
votar i volem cercar entre tots una solució, una solució que, evidentment, volem votar
en un marc legal i amb diàleg, amb consens.
I espero i desitjo que la moció que avui aprova aquest Ajuntament, la segona ciutat
de Catalunya, amb formacions i pensaments diferents dels que hem signat aquesta
moció, posi en evidència que quan es vol, es pot, i demano, Sr. del Río, vostè com a
representant d’un partit polític important en aquest procés, que faci arribar també la
veu dels ciutadans de l'Hospitalet, que de bona fe estem dient, solucionem aquest
problema, un problema greu, un problema polític, però que té transcendència entre
els ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet, de Catalunya i de la resta de comunitats.
Per tant, felicitats a tots per arribar a aquesta moció i intentar que des de l'Hospitalet
es pugui trobar la solució que tots desitgem. Moltes gràcies.
No hem acabat, jo ja sé que molta gent possiblement voldrà marxar, però queda un
punt de l’Ordre del dia que és participació ciutadana, no sé si fem un minut per si algú
vol marxar i deixar després la paraula, continuem? Molt bé, Sra. Secretària.

PSC-PM, CiU, ICV-EUiA

MOCIÓ 36 bis.CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE PSC, CIU I ICVEUIA, SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 8 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes aspirem a decidir el
nostre futur. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb
la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les
constitucions catalanes i les institucions pròpies.
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Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb
el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que
va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i
d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior
assassinat del President Companys.
La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel
poble de Catalunya va propiciar una primera manifestació multitudinària de rebuig. De
llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport
de la majoria de les forces polítiques del país. Es va omplir Barcelona el 2012, es va
travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014
s’ha tornat a demostrar al món la voluntat de poder decidir sobre el nostre futur. La
mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, ha exercit de pressió
constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està
a favor del dret a decidir, reivindica aquest dret i vol exercir-lo. Un moviment
transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en l’essència
de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que
representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació
democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que
ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics
clars, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta
del drets ciutadans.
Catalunya amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic,
jurídic i polític ha de tenir el dret a decidir sobre el seu futur.
Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. L’angoixa i les
injustícies provocades per l’atur, les retallades a les que ens veiem abocats per
l’injust repartiment del dèficit per part del Govern de l’Estat Espanyol i l’augment de la
pobresa, entre d’altres, dissipen l’esperança d’un futur millor. Una crisi que castiga
especialment els sectors més febles, la gent que viu o que voldria viure del seu treball
i el jovent del nostre país.
A aquest fet s’uneix el problema de fons que pateix la societat catalana i la
insatisfacció profunda d’amplis sectors de la població sobre l’actual relació entre
Catalunya i Espanya: la decepció que va suposar la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a
decidir votant i aprovant-lo, la percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de
l’autogovern causada per la política del govern del PP, i les incomprensions i atacs
soferts envers elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el
nostre sistema educatiu.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per ser creïble i
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il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar
una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat del benestar, el
combat contra l’atur, la pobresa, les desigualtats, i la lluita, sense excuses, treva ni
excepcions, contra la corrupció.
Per aquests motius, el ple
ACORDA:
PRIMER.- Manifestar que sols una estratègia unitària de tot el catalanisme permetrà
una sortida positiva de la situació actual amb el convenciment que no hi ha cap
solució viable a la greu crisi institucional que travessa el país que no passi pel diàleg,
la negociació, el pacte i la participació popular.
SEGON.- Manifestar el suport a una convocatòria, respectant l’ordenament jurídic,
per decidir lliurement el futur de Catalunya amb la finalitat d’exercir la participació
democràtica i amb el compromís de l’Ajuntament de L’Hospitalet de col·laborar a la
seva realització, en reconeixement a la voluntat majoritària del poble català i dels
seus representants.
TERCER.- Donar trasllat dels acords al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris del Parlament
de Catalunya, al President del Govern Espanyol, al President del Congrés dels
Diputats i a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DICTAMEN 38.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ
3 QUARTS PER 5 QUARTS, RELATIVA A LA PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA
DE CELEBRAR LA SETMANA DE LA SOLIDARITAT DE L’HOSPITALET, DEL 13
AL 19 D’OCTUBRE DE 2014.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’Associació 3 Quarts per 5 Quarts,
es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula, no sé qui parlarà, l’havia demanat el Sr. Eloi Moliner, Sra.
Mercè Olivares. Gràcies, abans que comenci el temps, per esperar fins a tant tard.
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SRA. O.
Bona nit, ja sé que ara molta gent té ganes de marxar a casa seva, però penso que
aquest tema és un tema molt important i cal que tothom presti atenció per poder
després col·laborar.
La iniciativa d’organitzar una setmana de la solidaritat a l'Hospitalet, es planteja a les
reunions de les 20 entitats que formem l’Espai de Ciutadania, com a conseqüència de
la petició de solidaritat de la Creu Roja de l'Hospitalet, davant la creixent necessitat
de disposar d’aliments pels programes de suport a les famílies, en situació de
vulnerabilitat, de la ciutat.
Posteriorment, la taula sectorial de valors, convivència i civisme del Consell de Ciutat,
aprova aquesta iniciativa amb la proposta que aquesta setmana de la solidaritat, que
enguany està dedicada a una gran recollida d’aliments, pugui organitzar-se
anualment a la ciutat amb l’objectiu solidari que es cregui més necessari en cada
moment.
Aquesta creixent necessitat de disposar d’aliments s’ha vist agreujada aquest any no
sols per la llarga i profunda crisi que estem patint, sinó també per la supressió del
programa d’excedents d’aliments de la Unió Europea, que servia a Creu Roja i a les
altres 10 entitats i parròquies de la ciutat que formen la xarxa de distribució d’aliments
de l'Hospitalet, per atendre i donar resposta a les famílies derivades dels serveis
socials municipals.
Avui, prop d’un milió de famílies arreu de l’Estat, tenen tots els seus membres sense
treball, l’impacte d’aquesta situació, en els nens i nenes del nostre país, és dramàtic,
segons les darreres dades fetes públiques per la UNICEF España, el 29,9% dels
infants, 2.300, estan sota risc de pobresa i pateixen greus problemes d’alimentació
que poden afectar el seu desenvolupament posterior com a persones.
A l'Hospitalet quasi 6.500 famílies, més de 19.000 persones, el 7,2% de la població,
reben ajuda de la xarxa de distribució d’aliments i dels serveis de menjadors i picnic.
L’Ajuntament dedica anualment més de 2 milions d’euros per atendre aquestes
situacions de necessitat. La pobresa però, no pot ser considerada com un fatalisme
inevitable per tractar amb un buenisme de la beneficència, sinó com un signe
d’injustícia i de dignitat social.
Ara fa uns mesos les entitats de l’Espai de Ciutadania i milers de ciutadans i
ciutadanes de l'Hospitalet i d’arreu de Catalunya, van participar en una ILP perquè el
Parlament aprovés una Llei que estableixi una renda garantida ciutadana, per tal que
les persones o famílies que es trobin en situació de pobresa, tinguin assegurat els
mínims d’una vida digna.
El nostre compromís és treballar per una societat justa, socialment cohesionada i que
amb el compliment dels drets humans, establerts a la Declaració Universal, garanteixi
la dignitat i la igualtat de les persones.
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SR. J.
Malgrat això i davant l’emergència social que estem vivint, creiem també que la
societat en el seu conjunt, ha de respondre davant aquesta demanda de solidaritat i
tots plegats, cadascú amb les seves aportacions i el seu treball, poden col·laborar
amb l’objecte d’ajudar a pal·liar aquestes situacions tan difícils de molts dels nostres
conciutadans, amb un petit esforç de cadascú de nosaltres ho podem aconseguir.
Som decididament partidaris de la col·laboració i la participació de la societat civil, les
entitats, els ciutadans, en el treball de la resolució dels problemes de la ciutat, creiem
fermament en el compromís i la solidaritat dels ciutadans de l'Hospitalet i amb la
confiança d’aquests valors de les entitats de l’Espai de Ciutadania i la taula sectorial
del Consell de la Ciutat, proposem l’organització d’aquesta setmana de la solidaritat.
Es demana l’ajut solidari a empreses, comerciants, mercats municipals, a tota la
ciutadania de l'Hospitalet. Fem una crida molt especial a donar la màxima difusió a la
setmana, tant en els mitjans de comunicació, com en les entitats, a través dels seus
propis mitjans, tant escrits, com digitals, volem aconseguir que tant la recollida
d’aliments de la setmana del 13 al 19 d’octubre, com la festa final del diumenge 19 al
matí, esdevingui una oportunitat ciutadana per poder mostrar una vegada més,
l'Hospitalet com una ciutat cívica, compromesa i solidària. Quedeu tots emplaçats a la
Setmana de la Solidaritat de l'Hospitalet.
Només volem que estigueu assabentats, ens agradaria saber quina és la vostra
posició i també desitjaríem que no haguéssim de tornar aquí per fer una setmana de
solidaritat, perquè és dramàtic, després de tot el que hem discutit aquí, que encara
tinguem famílies que necessitin la recollida d’aliments, em fa l’efecte que avui ha
estat molt dens aquest Ple, però s’haurà de recordar que encara estem en aquesta
situació. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció, en tot cas, dir, des de l’Ajuntament,
evidentment, teniu tot el recolzament. Aquesta és una qüestió i un projecte que heu
parlat amb diferents àrees de l’Ajuntament, que té tot el suport institucional, que
evidentment tindrà tot el recolzament per part, en fi, m’atreveixo a parlar en nom de
tots els grups polítics que hi ha amb representació en aquest Ajuntament, i l’únic que
podem fer des d’aquí, és donar-vos públicament les gràcies, agrair-vos aquesta
iniciativa, en fi, solidaria, pensant en els col·lectius més febles i això us ho volem
agrair en nom de l’Ajuntament, però més que en nom de l’Ajuntament, en nom
d’aquelles persones que seran beneficiàries, gràcies a la solidaritat de tots i totes els
ciutadans i veïns de la nostra ciutat. Per tant, gràcies, endavant, ens veiem la
setmana aquesta de la solidaritat, segur que tots posarem el nostre gra de sorra i,
evidentment, us encoratjo a què continueu treballant amb aquests ànims, malgrat
totes les dificultats, pensant sempre en els col·lectius més febles.
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PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 29474, de 1 de juliol de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 29474 i data 1 de juliol de 2014 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es
contesti en el Ple del dia 22 de juliol de 2014, en relació a informació sobre casos
d'enverinament gossos en parcs i jardins, i de la qual vàrem demanar pròrroga,
dir-vos que:
1. Durant l'any 2014 no s'ha rebut al Servei de Salut cap denúncia relativa a
possible enverinament de gossos. A l'any 2013 s'ha rebut una denúncia relativa a
enverinament de gossos al districte VI.
2. No ha estat possible verificar que la informació era certa. La inspecció de la
zona no ha resultat positiva en aquest aspecte. No s'ha aportat cap informe
veterinari al respecte.
3. S'ha notificat el cas denunciat a la Guàrdia Urbana per control de la zona,
també s'ha informat al departament municipal de Sanejament per neteja urgent de
la zona com a mesura de prevenció.
Atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 29624, de 2 de juliol de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 29624 i data 2 de juliol de 2014 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 juliol de 2014, en
relació a:
“Atendiendo que este Ayuntamiento paga 7260 € anuales a la Fundación Factor
Humà, que según su página Web ofrece “espacios de encuentro presencial y
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virtual con un enfoque innovador, para conocer las mejores prácticas en Recursos
Humanos y promover herramientas y técnicas útiles de este ámbito”, solicitamos
conocer que servicios, actividades, trabajos, etc. Realizó fundación para este
ayuntamiento en el ejercicio 2013.”.
La Fundació Factor Humà unifica les experiències que les empreses,
administracions i Universitats que formen part de la Fundació porten a terme a
través de grups de treball amb experts dinamitzats i trobades amb màxims
responsables de direcció d’empreses, comunicació interna, prevenció de riscos i
salut laboral, responsabilitat social i sostenibilitat, etc. per exercir de manera ètica
i responsable el nostre paper d’agents de progrés i de benestar de la societat i la
ciutadania. Durant l’any 2013 ha participat el nostre Ajuntament en 4 Jornades del
Patronat.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal del Partit Popular,
en el Ple de 22 de juliol de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyor,
En relació a la pregunta formulada verbalment, en el decurs de la sessió ordinària
del ple del dia 22/07/2014, segons el que disposa l’article 55.8 del Reglament
Orgànic del Ple a efectes de què es contesti abans de la propera sessió ordinària,
en relació a plaga de paneroles, dir-vos que:
- El Servei de Salut de l’Àrea de Benestar i Famílies, desenvolupa un programa
de lluita integrada contra la presència de plagues en la Ciutat, per a la protecció
de la salut pública dels ciutadans. Dins de les diferents línies que es porten a
terme en aquest programa de DDD (desinsectació, desratització i desinfecció), de
lluita contra les plagues en l’espai públic; es realitzen tractaments insecticides en
el clavegueram de la ciutat de forma periòdica i sistemàtica. Aquests tractaments
els porta a terme una empresa autoritzada, empresa de servei de control de
plagues contractada per l’Ajuntament.
- Segons el contracte amb aquesta empresa, i coordinació tècnica que es porta
a terme, aquesta realitza tractaments sistemàtics en el clavegueram, durant els
mesos de maig, juliol i setembre, en les zones diagnosticades de molt alta
activitat, i en les mateixes dates, a més, fa prospecció prèvia en les zones d’alta
activitat, i en aquestes últimes fa tractament si en les arquetes es detecta activitat
d’insectes.
- El tractament és l’aplicació de gel insecticida (Ecorex gel one) en l’interior de
l’arqueta, d’aquesta manera s’eviten els riscos d’una fumigació per a la salut
pública. Els tractaments sistemàtics esmentats es porten a terme durant períodes
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de sis dies ; s’adjunta el cronograma de l’última aplicació del mes de juliol
d’enguany. Cal dir que els carrers que es van tractar al maig i que es tractaran al
setembre són els mateixos que estan indicats per al tractament del juliol.
- D’altra banda, també es porten a terme tots els tractaments que es sol•liciten
per part dels ciutadans, prèvia comprovació de l’activitat d’insectes en el tram de
clavegueram.
- A vegades, encara que no és l’habitual, els tractaments insecticides al
clavegueram provoquen de forma puntual i en curt episodi de temps, una
escampada a l’exterior d’escarabats que provoca alarma, però és a causa del
tractament insecticida i aquests insectes acaben eliminats. En aquestes ocasions
es demana la col·laboració dels serveis de neteja viaria per al rec del carrer en
qüestió.
- A més de tot això, s’informa als ciutadans de les accions preventives que
poden portar a terme sobretot a nivell de comunitats de veïns, per a la prevenció
d’aquests insectes. Cal aclarir que moltes vegades els escarabats que denuncien
els ciutadans tenen origen en l’àmbit domèstic: aquest escarabat es altre diferent
al del clavegueram, és més petit i correspon a l’espècie Blatella germanica.
Acostuma tenir el seu origen en cuines, banys,... és a dir a nivell domèstic.
(s’adjunta full informatiu)
- A nivell intern, portem accions coordinades amb altres departaments municipal
(Sanejament, Parcs i Jardins, Infraestructura Urbana...entre d’altres) donat que
l’hàbitat principal d’aquest insecte, escarabat anomenat Periplaneta americana,
és el clavegueram, i conseqüentment totes les accions de neteges d’arquetes,
embornals reixes, etc, així com l’arranjament de les deficiències estructurals que
puguin haver en la xarxa de clavegueram i col•lectors, tapes d’arquetes, etc.;
ajuden a la lluita integrada contra aquest insecte.
- Indicar que les competències municipals en el control de plagues són les de
l’àmbit de l’espai públic a més de l’interior dels edificis municipals, però no en
l’interior de finques, locals i/o comunitats; els espais de titularitat privada han de
gestionar de forma particular el control de plagues. No obstant això, també donem
assessorament a totes les consultes que rebem, i fem requeriments, per l’acció
inspectora, en els casos (instàncies), en les que comprovem que hi ha afectació a
tercers.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, en el Ple de 22 de juliol de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 1.218 i data 24 de juliol de 2014, 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 30 de setembre de 2014, en relació amb
unes reixes del terra de la font de la Pl. Cirerers, us comunico el següent:
La incidència ja havia estat detectada i s’ha procedit a la reparació de la reixa per
corregir l’enfonsament.
Us enviem, adjuntes, fotos de la reparació.”
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, en el Ple de 22 de juliol de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 1.219 i data 24 de juliol de 2014, 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 30 de setembre de 2014, en relació amb
els contenidors de la Pl. Cirerers, us comunico el següent:
Pel que fa al canvi d’ ubicació dels contenidors, aquesta pregunta ja la vaig
contestar el mateix dia del PLE del passat mes de juliol.
Pel que fa a la neteja dels contenidors i de l’entorn, no tenim constància en el
nostre sistema de gestió d’incidències de queixes al respecte. Així que els serveis
són els ordinaris: neteja dels contenidors cada 20 dies i neteja de la ubicació cada
40 dies.”

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
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Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 16
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 16 i 17 de
juliol, 5 d’agost i 2, 10, 16, 18 i 19 de setembre de 2014 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. 31.655, de 16 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de setembre de 2014.
En el examen de la cuenta general hemos observado el pago de 6000€ a Tornos
abogados (nif B63149702) en concepto de “asesoramiento redacción proyecto Life”,
por lo que solicitamos saber en que consistió este asesoramiento y si hay algún
informe copia del mismo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 1.175 i data 16 de juliol de 2014, 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 30 de setembre de 2014, en relació amb
l’assessorament de Tornos Abogados, us enviem, adjunt, informe al respecte.”
“Informe de justificació dels treballs d’assessorament tècnic a l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat per la preparació del Projecte L’HCD en el marc de la
Convocatòria del Programa LIFE+ de la Comissió europea, Environment Policy and
Governance, de juny de 2013.
Introducció.
L’abril d’enguany, la Gerència municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
encarrega a aquest despatx (proposta econòmica de data 27 de març de 2013) un
servei d’assessorament tècnic en relació a la Convocatòria 2013 del Programa LIFE+
de la Comissió Europea.
El servei d’assessorament és assumit per A.F.L., Director d’Estudis i Assistència
Tècnica Internacional de Tornos Advocats, i per J.L., advocada especialista en Medi
Ambient del mateix despatx.
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La prestació del servei comporta tot un seguit de tasques que podem agrupar de la
següent manera:
-

Diagnosi de viabilitat dels projectes ambientals de l’Ajuntament en relació al
Programa Life +.
Estudi del projecte L’HDC per adaptar-lo als requeriments de la Convocatòria
Life+ 2013.
Resolució de dubtes plantejats per l’Ajuntament.
Anàlisi de la participació de socis en el projecte.
Anàlisi i gestió de la Part Administrativa (Part A de la Guia dels Sol·licitants)
Redacció de la primera part de la Proposta Tècnica (Part B de la Guia dels
Sol·licitants).
Redacció de la primera part de la Proposta Tècnica (Parts C i D de la Guia dels
Sol·licitants).
Anàlisi i disseny de l’esquema de Pressupost del projecte.

El present informe presenta el detall de les tasques realitzades.
1) Diagnosi de viabilitat.
En una primera fase de diagnosi, l’equip de professionals del despatx efectua un
estudi detallat de la convocatòria del Programa Life+ i de les iniciatives municipals
susceptibles d’esser finançades pel programa. L’assessorament estratègic es destina,
doncs, a identificar quin dels projecte ambientals en els que estava treballant
l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, o hi volia treballar, encaixa millor amb les
prioritats y requisits del Programa Life+ de la Comissió Europea y presenta més
opcions de ser seleccionat i finançat.
S’opta pel Projecte L’HDC, consistent en el disseny d’un indicador de la petjada de
carboni dels projectes i obres d’edificació, infraestructures i espai públic d’aquest
terme municipal. El projecte es considera idoni per al Programa Life+ doncs respon
bé als requisits plantejats en la Convocatòria, tot permetent:
-

-

-

-

Un treball de recerca que es pot traduir en un indicador inèdit que previ
desenvolupament, activació i validació, permet quantificar la petjada de carboni
en valor absolut per als projectes i construccions de la ciutat, amb l’objectiu de
reduir les emissions de CO2, d’acord amb la més exigent política i normativa
europea.
Implicar a la societat civil i al sector empresarial privat en la consecució
d’objectius ambientals, tot fomentant la política i governança ambiental municipal
en un escenari de col·laboració público-privada.
Fomentar la gradual ambientalització de la contractació pública en l’àmbit local.
Observar, calibrar i validar l’indicador mitjançant un prototip consistent en un
edifici nZEB (fases de projecte, construcció i monitorització del cicle de vida d’un
nou equipament ambiental municipal).
Elaborar eines normatives destinades a fomentar –i incentivar- l’ús de l’indicador
L’HDC i el respecte als llindars ambientals establerts.
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-

Comunicar i replicar fàcilment el projecte.
Projectar la ciutat de l'Hospitalet com a referent internacional en matèria de
reducció de la petjada de carboni.

2) Encaix del projecte L’HDC en la Convocatòria del Programa Life+ 2013.
En un segon moment, es procedeix a l’estudi del Projecte L’HDC de l’Ajuntament per
adaptar-lo als requeriments de la Convocatòria Life+. Un cop exposat per la Cap de
Servei i d’altres membres del seu equip en una reunió mantinguda el 3 de maig
s’inicia el treball en base al document: “Memoria para la solicitud de co-Financiación
del “L’HDC” por el LIFE+ 2013”.
Es defineixen els trets generals de configuració del Projecte L’HDC, d’acord amb la
Guia per als sol·licitants 2013, part 1 –Content of the proposal i Part 2-Application
Forms, així com amb les Common Provisions del Programa Life+ Environment Policy
and Governance i s’identifiquen tots els aspectes respecte dels quals es precisen
especificacions, aclariments o ajustos per al seu encaix en la Convocatòria.
Es defineix, també, el principal objectiu del Projecte L’HDC consistent en activar,
validar la solvència, observar i, finalment, calibrar un indicador inèdit de la petjada de
carboni. Aquest indicador té per objecte quantificar la petjada de carboni. Aquest
indicador té per objecte quantificar la petjada de carboni en valor absolut i avaluar la
contribució de dites actuacions a l’objectiu de Reducció de les Emissions de CO2 a
l’atmosfera en un 20% abans del 2020 (SEAP). Per aquest motiu, el projecte inclou
un prototip, o prova pilot, que contempla les fases del projecte, construcció i
monitorització del cicle de vida d’un nou equipament ambiental municipal, edifici
“NZEB”, que es concebut en base als criteris que quantifiqui i valori el propi indicador.
Es descriuen, en un document entregat el 15 de maig, les diferents fases del projecte.
3) Resolució de dubtes formulades per l’Ajuntament.
En aquesta fase del procés s’identifiquen algunes qüestions que al nostre entendre
són essencials per acotar els termes en que s’ha de plantejar la candidatura. Així, per
exemple, l’abast i les condicions de la participació de l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITeC), i molt especialment, la de l’empresa FCC.
Al mateix temps es planteja per part del Consistori alguns dubtes que són analitzats i
resolts per l’equip:
a) Anàlisi de la relació contractual existent amb FCC, centrada en la prestació del
servei de parcs i jardins, i la manera d’incloure la col·laboració en el projecte.
Es valora la necessitat de modificar el contracte per incloure la col·laboració
amb l’Ajuntament en el si del Projecte Life+. S’identifiquen dos escenaris:
-

Si el contracte administratiu formalitzat entre l’Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat i FCC per a la prestació del servei de parcs i jardins no és
només d’explotació, sinó també d’obra, no caldria plantejar cap
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-

modificació del mateix en motiu de l’execució de la construcció de l’edifici
pilot.
Per contra, si no conté obra, s’hauria de valorar la necessitat de modificar
el contracte per incloure aquest nou aspecte.

Al respecte, s’arriba a la conclusió que, malgrat no és necessari, es pot
procedir, prèvia negociació amb FCC, a aprovar un Acord del Ple de
l’Ajuntament on s’estableixin les condicions per a l’execució de la construcció,
amb tràmit d’audiència de l’empresa, atès que aquesta les hauria d’acceptar
formalment (article 248 ROAS). Aquest acord es pot dictar en el marc del
contracte preexistent i passar a formar part de la relació contractual. Així
mateix, durant reunions posteriors, tot i haver estat descartada inicialment la
idea d’un conveni entre l’Ajuntament i FCC –perquè podia semblar la
formalització d’un acord aliè al contracte ja existent i una adjudicació directa
que podria ser criticada i, àdhuc, impugnada-, aquest es dibuixà com a
possibilitat atès que permet la desvinculació del contracte preexistent.
b) Anàlisi del concepte de prototip d’acord amb el que estableix l’article 24.7 de
les previsions comunes 2013 del Programa. L’Ajuntament demana una
interpretació del concepte prototip per tal de veure si l’edifici nZEB projectat,
consistent en un nou equipament de caràcter pedagògic de la sostenibilitat
ambiental i de la naturalització de la ciutat, pot ésser considerat com a tal i no
com un bé durador construït en el marc del projecte la despesa del qual
només seria elegible parcialment.
En aquest sentit l’equip realitza diverses consultes que confirmen l’encaix del
projecte d’edifici en el concepte de prototip tal com el defineix i l’interpreta la
Comissió Europea.
4) Anàlisi de la participació dels socis en el projecte.
Es valora la participació de les diferents entitats que interessa que col·laborin o que
estan interessades en col·laborar amb el Projecte, com ara l’Oficina de Canvi Climàtic
de Catalunya (OCCC), l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC),
l’empresa FCC, la Universitat de la Salle, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i
l’Agència d’Energia de Barcelona.
Es planteja que l’ITeC aporti la Calculadora de les Emissions de CO2 del procés
constructiu, dels sistemes i els materials des de l’extracció fins la seva posada en
obra, inclús el procés d’enderrocament i moviment previ de terres i la gestió dels
residus de l’obra.
D’altra banda, pel que fa a la participació de FCC, empresa privada, en el projecte es
preveu que ho faci en el desenvolupament i calibrat de l’Indicador L’HCD; el contrast
de la base de dades de l’Indicador amb llur experiència i les seves pròpies
construccions; així mateix, l’assumpció del disseny, projecte i construcció d’un edifici
nZEB.
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Amb FCC es pretén materialitzar, en el si del programa Life+, la col·laboració privada
en les polítiques ambientals i d’eficiència energètica, en el marc del Llibre Verd sobre
col·laboració pública i privada en el Dret comunitari en matèria de contractació
pública i concessions.
Al respecte, a petició d’aquest Consistori, es redacta –i es lliurà dia 8 de maig, unes
fitxes dirigides a FCC i l’ITeC on es concreta l’abast i les implicacions de la seva
possible participació en el projecte per tal que l’Ajuntament pugui acabar de negociar i
tancar aquest aspecte, atès que resulta essencial per configurar definitivament el
Projecte L’HDC.
5) Anàlisi de la Part Administrativa.
Anàlisi de la Part administrativa de la Convocatòria que resultava imprescindible per a
la presentació formal del projecte mitjançant el sistema preceptiu “eProposal”. Es
dóna d’alta a l’Ajuntament de l'Hospitalet en el sistema ECAS (European Commission
Authentication System) i es sol·licita la informació necessària per procedir a
complimentar la part administrativa que no ens és facilitada.
6) Redacció de la primera part de la Proposta Tècnica.
Redacció de la Part B de la Part 2 de la Guia dels Sol·licitants –Formularis de la
Sol·licitud-, relativa al Resum tècnic i context general del Projecte L’HCD. En la
redacció d’aquesta Part es té molt en compte, no només el contingut de les reunions
mantingudes i de la documentació lliurada pel Consistori, sinó també el context
normatiu i les orientacions polítiques de la Unió Europea, l’Estat espanyol i la
Generalitat de Catalunya.
L’esborrany de la Part B de la Part 2 de la Guia dels Sol·licitants –Formularis de la
Sol·licitud-, relativa al Resum tècnic i context general del Projecte L’HCD s’entrega a
l’Ajuntament el 23 de maig.
7) Estudi i plantejament de la segona Part de la Proposta Tècnica.
S’analitzen les Parts C i D de la Part 2 de la Guia dels Sol·licitants, relatives,
respectivament, a la Descripció tècnica detallada de les accions propostes i a les
accions de difusió i comunicació.
8) Anàlisi i disseny de l’esquema de Pressupost del projecte.
D’acord amb els requisits financers del Programa es proposa una estructura de
pressupost del projecte per tal que sigui viable i assumible per l’Ajuntament, ajustat al
projecte i elegible per part de la Comissió Europea.
Conclusió:
El 14 de juny l’Ajuntament decideix no presentar la candidatura del projecte L’HDC en
el parc de la convocatòria del Programa Life+ 2013 per la impossibilitat de concretar

…/…

281

la participació de l’empresa FCC abans del tancament del termini per presentar les
propostes.
Malgrat tots els esforços esmerçats per l’Ajuntament i per aquest despatx i de
comptar amb un projecte d’alt valor afegit i perfectament orientat per a la seva
presentació en termini, la participació de FCC, que havia mostrat un interès inicial, es
considera fonamental per presentar una candidatura òptima amb opcions d’esser
seleccionada i finançada. Aquest fet justifica la no presentació de la proposta.
Per tot això, malgrat finalment el projecte no s’ha pogut presentar, aquest despatx ha
dut a terme una part molt important de les tasques encomanades amb una dedicació
de 82 hores per part dels professionals implicats de manera que, d’acord amb
l’Ajuntament, es procedeix a facturar el treball realitzat.”

2.- RGE núm. 31.656, de 16 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de setembre de 2014.
Con respecto al proyecto EMIDEL hemos observado diversas transferencias al
gobierno municipal de La Paz en aplicación del Plan Operativo Anual en concreto
tenemos constancia de una transferencia en el año 2012 de 85.600€ y otra en el año
2011 de 121.955,44€ por lo que solicitamos conocer si ha tenido lugar alguna otra
transferencia a los gobiernos municipales de La Paz, Canelones, o Santa Tecla,
(desglosado por ciudades y años).”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 31656 i data 16 de juliol de 2014 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 30 de setembre de 2014, en relació al projecte
Emidel, l’informo:
Que com us vàrem respondre a l’escrit presentat pel vostre Grup Polític Municipal al
Registre General d’entrada d’aquest Ajuntament, en data 20 de febrer de 2014
(número 8077), en el qual sol·licitàveu que al Ple municipal del 25 de març d’enguany
es respongués sobre les quanties transferides i la memòria justificativa del projecte
que feu referència, malgrat que aquest ha finalitzat, la Unió Europea està verificant la
documentació (tècnica i econòmica) que va ser lliurada per aquest Ajuntament en
data 30 de gener de 2014.
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A dia d’avui, no s’ha produït cap variació en el procediment i la verificació europea
encara pot ser objecte de les corresponents auditories, comprovacions i ampliacions
d’informació i/o documentació que consideri escaients sol•licitar-nos. D’aquestes
actuacions poden esdevenir les corresponents al•legacions per part municipal i, en el
seu cas, la modificacions de la documentació.
Un cop la Unió Europea validi íntegrament la justificació presentada, el projecte
restarà a disposició dels grups municipals que vulguin consultar la informació i/o
documentació corresponent.
Atentament,”

3.- RGE núm. 31.657, de 16 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de setembre de 2014.
En el examen de la cuenta general hemos observado el pago de 2843,50€ a A.P.P.
en concepto de “puesta en marcha acción Twitter (1200€) y acción influenciers
(1.150€)”, por lo que solicitamos saber en qué consistió este trabajo y si hay algún
informe copia del mismo.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 31657, de data 16 de juliol de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari del dia 30 de setembre de 2014, respecte “a la posada en funcionament
acció Twitter, en què va consistir el treball i si existeix alguna informe còpia del
mateix”.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de la Cap del Servei
d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 16 de juliol de 2014,
pel regidor del grup municipal del PPC, senyor J. Javier Díez Crespo, pel que fa a la
pregunta amb número de registre 1177, en la què sol·licita conèixer a què correspon
el pagament de 2.843,50 euros (IVA inclòs), a A.P.P.
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L’import de 1.200 euros correspon a les accions online realitzades a TWITTER de la
campanya de comunicació institucional “l’h on, el futur per endavant” pel que fa a la
posada en marxa i a la gestió, optimització i seguiment en aquest mitjà. Entre les
tasques que s'han realitzat està la maquetació i adeqüació del compte twitter; la
recerca i selecció d'etiquetes per temes específics i d'interès de ciutat; la recerca de
hashtags més populars; l' activació d'eines de gestió i medició de parametrització com
buffer i klout així com l'assistència a reunions de treball.
L'import de 1.150 euros, pertany a la recerca de stakeholders o prescriptors
potencials en xarxa amb els que compartir els temes d'interès i centrals de l'h on com
són : economia, cultura, urbanisme, smarts cities, infraestructures, etc tant de
L’Hospitalet, l’Àrea Metropolitana o Catalunya.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
4.- RGE núm. 31.658, de 16 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de setembre de 2014.
En el examen de la cuenta general hemos observado el pago de 5.999,18€ a
Gettings Contracts (nif B66113036) en concepto de “jornada empresarial formativa
getting contracts innovació fórum salut”, por lo que solicitamos saber en que consistió
esta “jornada”.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 31658 i data 16 de juliol de 2014 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 30 de setembre de 2014, en relació a la “jornada
empresarial formativa Gettings Contracts innovació forum salud”, l’informo:
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de
desembre de 2012, va acceptar una subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), per a la realització de projectes innovadors i experimentals. Entre
les accions incloses en aquest projecte va tenir lloc, el 2 de desembre de 2013, la
Jornada de networking en l’àmbit de la salut i el wellness, que va organitzar l’empresa
objecte de la pregunta.
L’objectiu de la jornada va ser impulsar i dinamitzar les relacions entre els
investigadors i les empreses dels sector de la salut i el benestar, tot creant una xarxa
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de contactes que servís per a futures accions de cooperació i generació de projectes
conjunts. L’empresa esmentada va ser l’encarregada de recollir les dades dels
participants, fer les trobades empresarials i concertar l’agenda d’entrevistes per a
cadascun dels participants segons els interessos manifestats per cadascun d’ells.
El resultat final de la jornada va ser aproximadament de 570 entrevistes. Cadascun
dels participants va tenir una mitjana de 6 entrevistes organitzades per l’empresa
esmentada; però a banda d’aquestes va haver participants que van entrevistar-se
amb més empreses i/o investigadors.
Atentament,”

5.- RGE núm. 31.659, de 16 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de setembre de 2014.
En el examen de la cuenta general hemos observado que la Señora Gloria Herance
realizó un viaje a San Francisco (EEUU) en mayo para asistir a la LLGA 2013/cities
Summit in San Francisco, por lo que solicitamos conocer si además de la señora
Herance asistió alguien más con cargo a los fondos municipales.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 31659 i data 16 de setembre de 2014 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 30 de setembre de 2014, en relació a:
“En el examen de la cuenta general hemos observado que la Señora Gloria Herance
un viaje a San Francisco (EEUU) en mayo para asistir a la LLGA 2013/cities Summit
in San Francisco, por lo que solicitamos conocer si además de la señora Herance
asistió alguien más con cargo a los fondos municipales.”
Us informem que la Regidora Sra. Gloria Herance va assistir a la LLGA 2013/cities
Summit in San Francisco amb l’ Assessor Tècnic de la Ponència d’Espai Públic,
urbanisme i Sostenibilitat.
Cordialment,”
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6.- RGE núm. 31.922, de 17 de juliol de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de setembre de 2014.
Sobre la última campaña municipal para recordar a la ciudadanía la Ordenanza del
Civismo y la Convivencia, y respecto a las vallas publicitarias que se han colocado,
solicitamos conocer:
-

Cuántas vallas hay colocadas y donde están ubicadas.
Qué empresa las ha colocado.
Coste de la producción.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta a que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 31922 de data 17 juliol de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari del dia 30 de setembre de 2014, respecte a “la Campanya Civisme i la
Convivència, nombre de tanques col·locades, lloc ubicació, cost de la producció i
empresa que les ha col·locat”.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de la Cap de Servei
d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 17 de juliol de 2014,
pel regidor del grup municipal del PPC, senyor Senén Cañizares Martín, pel que fa a
la pregunta amb número de registre 1193, en la què sol•licita conèixer diferents
aspectes relacionats amb les tanques publicitàries de la campanya de Neteja,
Civisme i Convivència.
El nombre total de tanques institucionals és de 17. El cost és zero, perquè és una de
les contraprestacions del concurs públic per a l’adjudicació de les llicències per a la
instal•lació i explotació de les cartelleres publicitàries en diversos espais de domini
públic. Les empreses adjudicatàries són JC Decaux España, SL i Clear Channel
España, SL.
Es relacionen les ubicacions de cadascuna de les tanques i l’empresa que les ha
col·locat:
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JC Decaux España, SL:
•
Av. Vilanova (entre av. Carrilet i carrer de Cobalt)
•
Álvarez de Castro (pont RENFE - oest)
•
Álvarez de Castro (pont RENFE - est)
•
Álvarez de Castro (sortida Ronda de Dalt)
•
Av. Torrent Gornal (pont RENFE)
•
Av. Josep Tarradellas – Batllori
•
Carretera Antiga del Prat, s/n (tennis Gran Via)
•
Leonardo da Vinci – av. Carrilet
Clear Channel España, SL:
•
Prat de la Riba, 17
•
Av. del Carrilet, 246
•
Josep Tarradellas, 116
•
Freixa Llarga, 45
•
Rosalia de Castro, 74
•
Josep Tarradellas – av. d’Isabel la Catòlica, 30
•
Av. Amèrica, 41
•
Av. Amèrica, 11
•
Travessia Industrial (Feixa Llarga)
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”

7.- RGE núm. 34.435, de 5 d’agost de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de setembre de 2014.
Atendiendo a la confesión pública que el ExPresidente de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Pujol i Soley, hizo reconociendo que había estado defraudado a
Hacienda durante más de 30 años al no declarar su capital en el extranjero, este
concejal
PREGUNTA
¿Ha concedido el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat algún honor o distinción
(medallas de honor o de la ciudad, premios, firmas en el libro de honor, etc) a la
figura de Jordi Pujol i Soley?
En caso afirmativo,
RUEGO
Que el Ayuntamiento proceda a la retirada de cualquier honor o distinción que haya
otorgado a Jordi Pujol i Soley.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta-prec que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 34435, de data 5 d’agost de 2014, 26230 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin
contestada en el Ple Ordinari del dia 30 de setembre de 2014, en relació a “si aquest
Ajuntament ha concedit alguna distinció, honor, premis, signatura en el llibre d’honor
a la figura de Jordi Pujol i Soley i en cas afirmatiu, que l’Ajuntament procedeixi a la
retirada d’aquests”.
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
8.- RGE núm. 36.582, de 2 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de setembre de 2014.
Atendiendo que según la documentación obrante en la Cuenta General de este
Ayuntamiento en el ejercicio 2013 se obtuvieron 21.326,21€ en concepto de “rentas
de bienes inmuebles producto del arrendamiento de fincas urbanas” según consta en
la pag. 18 de la liquidación del presupuesto de ingresos, solicitamos conocer qué
fincas están arrendadas y la renta individualizada de cada una de ellas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36582 i data 2 de setembre de 2014 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 30 de setembre de 2014, en relació a:
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“Atendiendo que según la documentación obrante en la Cuenta General de este
Ayuntamiento en el ejercicio 2013 se obtuvieron 21.326,21 € en concepto de “rentas
de bienes inmuebles producto del arrendamiento de fincas urbanas” según consta en
la pág. 18 de la liquidación del presupuesto de ingresos, solicitamos conocer que
fincas están arrendadas y la renta individualizada de cada una de ellas.”
Us informem que les dues finques arrendades son les següents:
Direcció General Policia(Comissaria de l’Hospitalet). Pl. Repartidor, 8. per un import
de 18,03 € mensuals s/IVA.
Servei d’Ocupació de Catalunya (Oficina de Treball de la Generalitat). C/ Girona, 16,
per un import de 1.511,71 €. Mensual s/IVA.
Cordialment,”
9.- RGE núm. 37.448, de 10 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 30 de setembre de 2014.
El día 02/07/14 el regidor que suscribe presentó una pregunta de pleno relativa al
pago de 52,02€ a G.M. Multi Sports en concepto de “M9621 Roja Allstar Hi
Converse”. Se solicitaba aclaración de dicho gasto.
En fecha 22/07/14 la Sra. Tte de Alcalde del Área de Hacienda no supo dar
contestación a la pregunta referida, textualmente se decía “Us informem que no
consta cap factura per l’import de 52,02 a G.M. Multi Sports.
Al respecto debo manifestar que personalmente tuve ocasión de ver la citada actura,
me causó gran extrañeza porque parece ser la compra de unas zapatillas de deporte,
cosa un tanto extraña ya que no es propio de un ayuntamiento este tipo de compras.
Consultadas mis anotaciones obtenidas del examen de la Cuenta General (salvo
error de transcripción) le puedo decir que la factura es de fecha 07/11/2013 y que
parece ser que tuvo entrada el 19/11/2013 el número asignado a la actura es 41061,
la partida es la 0192312269900. Por lo que ruego aclaración del motivo por el que se
compró este par de zapatillas, para quién y donde se encuentran actualmente.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 37448 i data 10 de setembre de 2014 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 30 de setembre de 2014, en relació a:
“……..
Consultadas mis anotaciones obtenidas del examen de la Cuenta General (salvo
error de transcripción) le puedo decir que la factura es de fecha 07/11/2013 y que
parece ser que tuvo entrada el 19/11/13 el número asignado a la factura es 41061, la
partida es la 0192312269900. Porl lo que le ruego aclaración por el que se compró
este par de zapatillas, para quién y donde se encuentra actualmente.”
Tal i com varem informar en la nostra resposta a la pregunta efectuada per vostè en
el Ple del passat mes de Juliol i que deia literalment:
“Us informen que no consta cap factura per l’import de 52,02 a G.M. Multi Sports.”
Amb la informació facilitada de nou per vostè, com per exemple el número de factura
41061, li informem que l’import de la mateixa és de 62,94 €.
Per tal de donar resposta a la seva sol•licitud, li adjunto informe de la Cap de Servei
d’Imatge Corporativa, on dona compliment a tota la informació sol•licitada.
Cordialment,”
“Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 10 de setembre de
2014, pel regidor del grup municipal del PPC, senyor J. Javier Díez Crespo, pel que
fa a la pregunta amb número de registre 1327, en la què sol·licita conèixer el motiu
per què es van comprar unes sabatilles esportives, per a qui i a on són.
Aquestes sabatilles esportives vermelles Allstar Converse es van adquirir amb la
finalitat d'usar-les en la producció de la creativitat de la campanya publicitària de
comerç de Nadal 2013-2014.
Baix el lema Aquest Nadal trenca el gel i compra a la nostra ciutat, la idea va ser fer
una campanya amb articles de regal congelats ( tèxtil, joguets ).
En aquest cas, a més, aquest mateix joc de sabatilles es van utilitzar com a atrezzo
en l’acte mediàtic de presentació de la campanya amb les diferents entitats de
comerciants de la ciutat. Les sabatilles es van recobrir amb un bloc de gel transparent
de 50x50 cm.
En l'actualitat, aquestes vambes formen part de l'inventari de producció del Servei
d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
S'adjunta a aquest informe fotografia actual de les mateixes, fulletó que es va produir,
fotografia de la presentació de la campanya així com fotocòpia de la factura.
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I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
10.- RGE núm. 38.027, de 16 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 30 de setembre de 2014.
Respecto al C.C. La Bòbila solicitamos conocer:
-

Cuántas agrupaciones y/o asociaciones tienen concedido espacio en este
centro para levar a cabo sus actividades
Qué requisitos son neesarios para poder acceder a un espacio semanal en
este centro y qué tipo de agrupación y/o asociación pueden solicitarlo
Existe algún tipo de lista de espera para la concesión de espacio”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 38027 i data 16 de setembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 30 de juliol 2014, sobre les entitats que
realitzen activitats al Centre Cultural la Bòbila, em plau adjuntar-vos l’informe realitzat
pel director del Centre Cultural La Bòbila, en el que dóna resposta a la seva pregunta.
Cordialment,”
“En Ricardo Castro Navío, director responsable de l’equipament Centre Cultural la
Bòbila emet el següent
INFORME
1. Que en relació a la concessió d’espais:
Actualment, les entitats que realitzen activitats als CCLB són:
•
•
•
•
•
•

Associació Catalana de Teatre de L’Hospitalet, SOMNIS
Associació Cultural Boliviana Yachay Folch
Associació Cultural Mediterrània (ACMH)
Associació Dansa l’Estudi
Associació Dones Paquistaneses
Associació Dones per la Teràpia Rehabilitació Física
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• Associació Jubilats i Pensionistes de Pubilles Cases
• Associació Pràctica del Ioga
• Club Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet
• Grup Sardanista La Florida
• El Centre de normalització lingüística de l'Hospitalet –cursos de català
• TTE (Tècnics del Espectacle), -tallers, homologats per la Generalitat de
Catalunya, de so, il·luminació, regidoria, PRL i CAD
En aquest últim trimestre del 2014, han demanat residència artística:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cia. C’Est la vie
Cia. de Dansa Lamajara
Cia. de Teatre Frotalamparas
Cia. Film&Art
Cia. LAminimAL Teatre Sistèmic
Cia. Park in Shakespeare
Cia Patates amb Suc
En Cia. de la Bestia

2. Els requisits per realitzar activitats al Centre són: el sol·licitant ha d’estar registrat
com entitat i/o que les activitats proposades estiguin relacionades amb l’objectiu
de potenciar les arts escèniques i/o signifiquin un reforç del teixit social i coadjuvin
a la cohesió social del barri.
3. Al Centre Cultural la Bòbila no hi ha llistes d’espera per a la cessió d’espais,
només subjecta als criteris de calendari del Centre. En el cas de les exposicions,
pel tipus d’activitat que requereix tancar els compromisos amb antelació, si pot
haver-hi un temps d’espera.
És tot el que s’informa als efectes escaients.”
11.- RGE núm. 38.093, de 16 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 30 de setembre de 2014.
Solicitamos consultar los siguientes estudios realizados por Col·lectiu d’Analistes
Socials:
-

Accions de difusió i visibilitat dels productes resultants EMIDEL
Elaboració document base Seminari final del Projecte EMIDEL”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
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d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 38093 i data 16 de setembre de 2014 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 30 de setembre de 2014, en relació als estudis
realitzats dins el programa EMIDEL, l’informo:
Que resten a la seva disposició a la nostre àrea, els esmentats estudis, el quals van
ser subvencionats per la Comissió de les Comunitats Europees, projecte
“Desenvolupament Local i Emigració a Llatinoamérica -EMIDEL -, convocatòria del
Programa URB-AL III, aprovat pel Ple Municipal, en sessió del 25 de novembre de
2008.
Atentament,”
12.- RGE núm. 38.094, de 16 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 30 de setembre de 2014.
En el examen de la cuenta general hemos observado el pago de 5.687€ a “CASE 47
COMMERCE” por el estudio “diagnosis por la creación de un eje comercial en la zona
Norte”.
Solicitamos copia de ese estudio.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 38094 i data 16 de setembre de 2014 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 30 de setembre de 2014, en relació a l’estudi
per a la configuració d’un eix comercial a la zona nord, l’informo, que resta a la seva
disposició a la nostre àrea, l’esmentat estudi.
Atentament,”
13.- RGE núm. 38.478, de 18 de setembre de 2014.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 30 de setembre de 2014.
Respecto a la Nave industrial sita en la esquina de la Travessia Industrial con Rambla
Marina en la que se está montando un comercio Multiprecio, y ante la inquietud
manifestada por los comerciantes de Bellvitge, esta Regidora y su Grupo Político
desean saber:
-

Qué tipo de licencia se ha concedido al local.
Si la licencia es “Al por mayor”, los comerciantes muestran su extrañeza por el
montaje existente, que tiene toda la apariencia de venta al público en general.
Si es posible solicitar inspección del local antes que abran al público, lo cual
parece bastante inminente, a fin de que no se produzca una política de
hechos consumados y vendan al “detall” sus productos, perjudicando al
comercio existente en Bellvitge.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 1.360i data 18 de setembre de 2014, 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 30 de setembre de 2014, en relació amb la
nau industrial situada a la cantonada de la Travessia Industrial amb la Rambla
Marina, us comunico que el dia 16 de maig de 2014 es va presentar una comunicació
prèvia que feia referència a l’inici d’una activitat de “magatzem i venda a l’engròs
d’articles de parament”.
Aquest local està situat en una zona qualificada
urbanísticament com a industrial urbana en transformació (clau 22ah). Es per això,
que la venda d’articles de parament només es pot realitzar a l’engròs. El règim de
comunicació prèvia permet iniciar l’activitat a partir de la seva presentació, per la qual
cosa tenim prevista la realització d’una inspecció en el moment en què s’iniciï
l’activitat.”
14.- RGE núm. 38.479, de 18 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 30 de setembre de 2014.
Con respecto al “Pla d’Igualtat”, esta regidora y su grupo político solicitan saber:
-

Qué grado de desarrollo tiene a día de hoy.
Porqué no hay notícias de su implantación.
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-

Qué parte queda por desarrollar y motivos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 38479 i data 18 de setembre de 2014 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 30 de setembre de 2014, en relació a:

“Con respecto al “Pla d’Igualtat”, esta regidora y su grupo político solicitan saber:
•
•
•

Qué grado de desarrollo tiene a día de hoy.
Porqué no hay noticias de su implantación.
Que parte queda por desarrollar y motivos.”

Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
15.- RGE núm. 38.480, de 18 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 30 de setembre de 2014.
Con respecto a unas bolsitas de papel celofán con semillas de “blat català” que se
entregaron a los asistentes del Acto de la Diada, esta regidora y su grupo político
solicitan conocer:
-

Quién financió dichas bolsitas.
Si las pagó el Ayuntamiento, importe total del gasto.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 38480 de data 18 de setembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari del dia 30 de setembre de 2014, respecte a “les bosses amb llavors de
“blat català” que ens van lliurar als assistents a l’Acte de la Diada”
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de la Cap de Servei
d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 18 de setembre de
2014, per la regidora del grup municipal del PPC, senyora Elisabet Bas Pujol, pel que
fa a la pregunta amb número de registre 1362, en la què sol•licita conèixer l’import i
qui assumeix la despesa de les bosses de llavors de blat que es van lliurar als
assistents de l’acte de la Diada Nacional.
L’import de les 500 unitats que es van distribuir és de 295 euros (IVA no inclòs) i
s’assumiran mitjançant el pressupost municipal del Servei d’Imatge Corporativa i
Relacions Externes d’aquesta administració.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
16.- RGE núm. 38.699, de 19 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 30 de setembre de 2014.
Sobre la última campaña municipal para recordar a la ciudadanía la Ordenanza del
Civismo y la Convivència, y respecto a las banderolas que se han colocado por la
ciudad solicitamos conocer:
Si se ha publicitado la misma en prensa escrita y radio. En caso afirmativo
solicitamos conocer en qué medios se ha publicitado, días y coste.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta a que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 38699 de data 19 de setembre de 2014 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari del dia 30 de setembre de 2014, respecte a “la
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Campanya Civisme i la Convivència, nombre de mitjans de comunicació que l’han
publicitat, dies i cost”.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de l’Assessora tècnica
de mitjans de comunicació.
Ben atentament,”
“Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 19 de setembre
d’enguany i número de registre de l’Alcaldia 1380, per Senén Cañizares Martín,
regidor del Grup Municipal de PPC a l’Ajuntament de l'Hospitalet.
En relació a la campanya de Neteja, Convivència i Civisme, portada a terme del 26 de
maig al 14 de setembre, em plau informar-vos que s’ha publicitat en premsa escrita
amb la següent periodicitat i cost: tres dies al Diari de l'Hospitalet, 4.101,9 euros; un
dia a El Far, 2.420 euros; un dia a l’Opinió, 1.210 euros; i un dia al Viu l'Hospitalet,
968 euros.
Atentament,”

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

SRA. ALCALDESSA
Hem acabat, no sé si voleu afegir alguna cosa, formalment hem acabat el Ple, no sé
si hi ha algun prec o alguna pregunta per part d’algun regidor, Sr. Senen Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Mi pregunta tiene relación con el Hotel de Entidades de
Bellvitge que, hasta donde sé, me parece que es titularidad de la Generalitat, me
gustaría saber si el Ayuntamiento ha pedido a la Generalitat la retirada de la placa de
inauguración en honor al evasor fiscal Jordi Pujol. En caso afirmativo nos gustaría
saber cuál ha sido la respuesta y en caso negativo nos gustaría que el Ayuntamiento
procediese a pedir la retirada de esa placa en honor a Jordi Pujol. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Jo li demanaria, Sr. Senen Cañizares, és que se sent molt malament i no l’hem entès,
que ens ho pugui fer arribar per escrit i li contestarem, és que no hem entès la
pregunta, no és que no li vulguem..., no sé si estaríem en condicions de contestar-la
o no, però jo personalment no he entès la pregunta. Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Moltes gràcies, molt breuement, vull aprofitar per donar les gràcies per la feina feta
durant molts anys, en primer lloc al Sr. Larrainzar, que ens ha fet arribar una carta en
la qual ens diu, doncs que se’n va i que ens agraeix la nostra col·laboració, dir-li al
revés, li agraïm a vostè la feina que en moltes ocasions ens ha facilitat i, per tant, en
aquest sentit, agrair-li molt sincerament. I després també volem fer a una
col·laboradora que avui mateix ha estat el darrer dia que ha treballat, normalment ens
acomiadem els regidors i donem les gràcies a un regidor quan se’n va, però a mi em
sembla que també és bo que sapiguem fer-ho o que ho fem, a aquelles persones
que, potser d’una banda no tan visible, col·laboren d’una forma ferma, decidida,
potser més a vegades que els que donem la cara, i que en aquest sentit, doncs, vaja,
per nosaltres ha estat una treballadora fantàstica, la N.V., avui no hi és, perquè està
celebrant el seu aniversari, però no volíem deixar de dir-ho, que li agraïm la feina que
ha fet amb tot l’entusiasme, amb tot el saber fer i per nosaltres ha estat una
col·laboradora, insistim, lleial, fidel i, sobretot, per sobre de tot, doncs una gran
patriota. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs, en fi, com Alcaldessa i en nom de tots els regidors i regidores, jo
també volia fer una menció a Jesús Larrainzar, una persona que, en fi, avui serà el
seu últim Ple com Interventor de l’Ajuntament. Jesús Larrainzar és l’Interventor de
l’Ajuntament, que està aquí assegut, ell és una persona molt discreta, no crec que
vulgui saludar, però en tot cas porta més de trenta anys a la casa i, evidentment, fent
una tasca molt important de control econòmic de les finances de l’Ajuntament i,
evidentment, en nom, no només d’aquest Consistori, que evidentment, doncs ha
tingut l’oportunitat de conèixer al Sr. Larrainzar, sinó per part de tots els regidors i
regidores que al llarg d’aquests anys de treball han tingut l’oportunitat de tenir relació
amb l’Interventor, amb el Viceinterventor en el seu moment, quan el Sr. Francesc
Bosch també estava treballant conjuntament amb el Jesús en aquesta casa.
Jo he tingut l’oportunitat de treballar molts anys amb el Sr. Larrainzar de forma directa
i, per tant, també d’una forma molt especial, molt personal, li volia agrair públicament,
ja ho farem també on toqui i en el moment que toqui, perquè encara no es jubila, avui
és l’últim Ple, però no és l’últim dia de treball, per tant, fins a mitjans del mes
d’octubre encara tindrem l’oportunitat tots plegats de donar-li, en fi, però volia que
constés en l’Acta de l’Ajuntament i d’aquest Ple l’agraïment, en nom de tots els
regidors i regidores actuals i els que han estat abans que nosaltres, per la vostra
atenció, el vostre esforç i la vostra professionalitat. Moltes gràcies perquè ens has
deixat dormir molt tranquils a tots, sabent que teníem un control, com tu i com el Sr.
Bosch, en aquesta casa.
També farem arribar a la Sra. N.V., doncs també el nostre reconeixement, encara que
ha treballat, doncs en aquest cas molt més directament amb un grup polític, però
també li farem arribar la nostra felicitació per la nova etapa que comença.
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No sé, em sembla que ja hem acabat, no hi ha ni precs, ni preguntes, aixequem la
sessió, moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les vint-i-tres hores del dia trenta de setembre de dos mil catorze, 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

