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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 13/2017
Data: vint-i-dos de desembre de dos mil disset
Hora: 10:00
Lloc: Casa Consistorial

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

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

Constatada l‟existència del quòrum previst a l‟article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d‟abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d‟abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s‟entra en l‟examen i debat dels assumptes
relacionats a l‟Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ DE 23 DE NOVEMBRE I L‟ACTA DE LA SESSIÓ DE 28 DE NOVEMBRE
DE 2017.
Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l‟esborrany de l‟Acta corresponent a la
sessió extraordinària del dia 23 de novembre de 2017, i a l‟esborrany de l‟Acta
corresponent a la sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2017, es pregunta si
existeix alguna objecció i no assenyalant-se cap, s'aproven dites Actes 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
transcriuran al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé bon dia a tots i a totes, comença la sessió ordinària del Ple del mes de
desembre. Sra. Secretària.

SRA. SECRETARIA
El primer punt de l‟ordre del dia, és l‟aprovació de les actes corresponents a les
sessions extraordinàries del 23 de novembre i la sessió ordinària del Ple de 28 de
novembre.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió sobre les actes? si no quedarien aprovades.
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Farem un primer punt, Sr. Brinquis, per fer l‟explicació de diferents temes de l‟Àrea
d‟Hisenda.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Primer farem una exposició del punt referent a la proposta
d‟aprovació inicial del pressupost, per a l‟exercici 2018.
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Avui portem a la seva aprovació, un Pressupost de 250,4 milions d‟euros dels quals
el 70.5% de la despesa s‟assigna a actuacions prioritàries del Pla d‟Actuacions
Municipals, destinades a la reactivació econòmica i ocupació, a les polítiques
d‟inclusió social, educatives, culturals i ambientals, apostant per la convivència i la
participació.
Presentem un Pressupost amb el context d‟incertesa, perquè no s‟ha presentat
encara la Llei General de Pressupostos que determina la capacitat de creixement
interanual del nostre pressupost. L‟increment per retribucions del nostre personal i
l‟aportació de l‟Estat per l‟exercici 2018. I per tant, hem hagut de fer estimacions i
previsions en aquests tres àmbits.
Aquest tercer pressupost de mandat l‟elaborem, encara, en el context del programa
d‟estabilitat pressupostària de 2017-2020 del Govern d‟Espanya a Bruselas i, per
tant, encara està molt condicionat per la necessitat de controlar el dèficit de les
administracions públiques.
Recordem que l‟Administració General de l‟Estat, ha vingut a ajustar en el seu
dèficit, gràcies al superhàvit de les Corporacions Locals, i com a conseqüència, el
nostre esforç en temes de despeses no es veu recompensat desprès, ni en majors
ingressos i en flexibilització de criteris de control, si no que serveix per a que altres
administracions compleixin amb les obligacions de tots.
Des de l‟aprovació de la Llei Orgànica d‟Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, per poder mantenir el compromís amb els drets socials, aquest Govern,
l‟Ajuntament, no pot fer créixer la seva despesa corrent per sobre del 2,4% fixada
pel Consell de Ministres del 7 de juliol. Si vol passar aquest límit ha d‟augmentar la
pressió fiscal. No podem tenir un rati d‟endeutament per sobre del 75% i hem de
tancar els comptes amb superàvit i estalvi net positiu.
La liquidació ja presentada del pressupost 2016, mostra uns comptes sanejats i
solvents. La previsió de tancament de l‟actual exercici, també es presenta positiva i
per tant, l‟Ajuntament garanteix els objectius de solvència i liquiditat marcats pel
Govern de l‟Estat.
Pel que fa a les aportacions previstes de l‟Estat, les hem fet per sota del criteri de
prudència i a l‟espera del què pugui fixar la futura Llei de Pressupostos Generals de
l‟Estat. En total hem previst una aportació de 74,5 milions d‟euros. Pel que fa a les
aportacions de la Generalitat hem de començar dient que el deute reconegut
pendent de pagament, per part de la Generalitat puja a data d‟avui a 1,6 milions
d‟euros i s‟ha reduït en gairebé 4 milions d‟euros, durant l‟exercici. Malgrat això, es
preveu una aportació global de la Generalitat de 9,1 milions d‟euros, recuperant
partides de finançament en l‟àmbit de l‟Escola de la Música, en l‟Oficina de
l‟Habitatge, i sobretot derivades del nou contracte de programa de serveis socials,
que amplia, en deu professionals, els serveis bàsics i especialitzats.
La Diputació de Barcelona, preveient que mantingui les seves aportacions tant en
l‟àmbit dels serveis socials bàsics, les teleassistències i les escoles bressols (2,4
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milions d‟euros), com a l‟apartat de finançament de les inversions, arribant als
gairebé 5,6 milions d‟euros d‟inversió per aquest exercici.
Finalment, també l‟Àrea Metropolitana manté les aportacions per al finançament del
Pla d‟Inversions Municipals, amb gairebé 8,1 milions d‟euros.
I amb aquests antecedents, presentem una proposta de pressupost que incrementa
els ingressos propis derivats del creixement econòmic, congela la pressió fiscal al
terme municipal i permet mantenir les polítiques públiques locals i assegurar la
prestació dels serveis públics.
Al pressupost municipal, s‟incrementen 14 milions d‟euros, respecte de l‟any
anterior, fruit de l‟augment de la despesa corrent que creix en 7,8 milions d‟euros,
per tant, es mantenen i amplien serveis públics.
I de l‟augment de les inversions 6,7 milions d‟euros, contemplades en l‟anualitat del
18 del Pla d‟Inversions Municipals, finançades amb aportacions de la Diputació, de
l‟Àrea Metropolitana i amb una operació d‟endeutament.
El principal destí de l‟ampliació de despesa en serveis públics, per aquest any 2018,
és d‟1,5 milions d‟euros, en l‟ampliació de la plantilla de la guàrdia urbana, en
serveis socials, en promoció econòmica i ocupació; un milió d‟euros en urbanisme,
habitatge, medi ambient, mobilitat i ordre públic; 1,1 milió d‟euros en atenció social
directa a les famílies més vulnerables, a la garantia de l‟alimentació, emergències
socials, teleassistències i Blocs Florida; 2,3 milions d‟euros en cultura, educació,
esports i joventuts; mig milió d‟euros en l‟àmbit de la innovació social, promoció
econòmica i foment del turisme, i mes de cinc cents mil euros en participació,
transparència i atenció al ciutadà.
Si anem a l‟estructura dels ingressos, l‟IBI per aquest any 2018, resta congelat i no
es proposa revisió cadastral, per tant, els rebuts dels ciutadans de l‟Hospitalet,
seran els mateixos que l‟any 2017. Igualment el Govern manté el compromís de
rebaixar l‟1,5% de l‟IBI, abans del final de mandat.
La resta d‟impostots mantenen el tipus tributari i no es modifiquen. Es mantenen les
bonificacions de l‟IBI per a les vivendes de protecció oficial i les famílies nombroses.
Es mantenen les bonificacions de tracció econòmica vinculades a l‟activitat cultural i
les industries creatives per l‟IBI, l‟IAE i l‟ICIO i s‟amplia la tarifació verda en l‟Impost
de Vehicles i les tarifes dels aparcaments per als vehicles híbrids i sense emissions.
En total aquestes bonificacions suposen més de cinc milions d‟euros.
Pel que fa als preus públics i les taxes, aquest any, es proposen molt poques
variacions. Tot i que les que es varien ho fan en un 2% de mitjana per millorar el
grau de cobertura del cos del servei, tal com fixa la Llei d‟Hisendes Locals.
I finalment, i amb la voluntat de poder incloure un tractament de progressivitat de
l‟IBI, en aquells col·lectius que ens permet la Llei Tributària, és a dir, famílies
monoparentals, famílies nombroses o famílies no nombroses, es també el règim
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d‟ajut a les persones amb escassa capacitat econòmica, per fer front al pagament
de l‟IBI, de l‟habitatge habitual amb la mateixa dotació econòmica del 17, i amb el
compromís d‟augmentar la partida si quedés en algun tipus pendent per ser
concedit per esgotament del crèdit.
Per acabar, doncs, amb la presentació dels ingressos, el què podem destacar per al
proper 2018, és que s‟augmenten els ingressos propis amb el recorregut de l‟ICIO i
la Plusvàlua que són impostos econòmics i reduir la pressió fiscal sobre les famílies.
Vull recordar que el nostre municipi, tant en pressió fiscal com en esforç fiscal està
el sisè per la cua, dels municipis de 200.000 habitants d‟Espanya, i entre els tres
darrers dels últims més grans de Catalunya. Millorem i ampliem la progressivitat
fiscal i la tarifació verda.
Avancem en polítiques fiscals redistributives, incentivem fiscalment i protegim les
noves activitats culturals, històriques i artístiques i ens sensibilitzem amb els
col·lectius més desfavorits amb les bonificacions i ajuts de l‟IBI.
Anem ara a l‟estructura de despesa. Dels 250 milions d‟euros de pressupost de
despesa, el Capítol I, les despeses de personal, suposen 83,8 milions d‟euros, un
33,4% del total del pressupost.
Per l‟any 2018, els increments són: l‟ampliació de la plantilla de la guàrdia urbana,
en serveis socials, en promoció econòmica i reserva d‟un augment de retribucions
de l‟1,5 %. Si entrem en els principals destins de la despesa municipal, podem dir
que del 70,5% de recursos municipals, 176,5 milions d‟euros es destinaran al
benestar comunitari, a la prestació de serveis a les persones i en el
desenvolupament econòmic i foment de l‟ocupació.
El 22,5 % al deute públic, que són interessos i amortitzacions de deutes. El 6,9 a
serveis de caràcter general i d‟aquestes magnituds, m‟agradaria destacar on estan
els principals increments del pressupost. En benestar comunitari i medi ambient,
mig milió d‟euros en el Pla de Neteja Viària, manteniment de l‟espai verd, el reg
municipal i el cementiri. En habitatge i urbanisme, gairebé mig milió d‟euros, en
habitatge social per a l‟acció del Pla Local d‟Habitatge, la borsa de lloguer
assequible o la gestió integral de l‟habitatge. I en urbanisme pels treballs del
PEPPA que és el pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de
L‟Hospitalet o l‟ampliació de la fibra òptica i la senyalització nova de parcs i plaques
de la ciutat.
En seguretat, convivència i civisme i mobilitat ciutadana, 45.000 euros que són per
a l‟ampliació del servei de transport per a persones amb discapacitat en el municipi.
En serveis socials, a la promoció social, igualtat i LGTBI, increment d‟1,1 milions
d‟euros. Per ampliar el servei de teleassistència, garantir els convenis d‟aliments de
Creu Roja i Càritas, ampliar la partida d‟ajusts a la família d‟atenció primària i també
ampliar les despeses d‟emergència social.
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Finalment hi ha una part específica vinculada al nou projecte dels blocs Florida amb
actuacions a l‟àmbit de la cohesió social. En serveis a les persones 2,3 milions
d‟euros, en salut pública, educació, cultura, joventut i esports; en desenvolupament
econòmic mig milió d‟euros que és en comerç, mercats i protecció dels
consumidors, desenvolupament i foment del turisme, desenvolupament empresarial
i innovació social.
En relació amb els ciutadans sis cents mil euros que són: participació ciutadana,
transparència i govern obert, comunicació i xarxes socials i atenció al ciutadans.
Manteniment dels serveis generals de l‟Ajuntament 1,7 milions d‟euros, dels quals
m‟agradaria destacar, l‟ampliació del contracte de neteja derivat de les millores
laborals de nou conveni del sector, que suposa un increment del 2% del cost
salarial del contracte.
El nou contracte amb les entitats financeres col·laboradores de la gestió tributària
en gairebé dos cents mil euros o en l‟ampliació de les partides en consums en més
de quatre cents mil euros, per a la posada en marxa dels nous serveis municipals i
l‟encariment dels subministres.
En total un increment dels Capítols I, II i IV de gairebé 6,8 milions d‟euros. I d‟altra
banda, el segon creixement més important del pressupost és en la dotació
d‟anualitat 2018 de Pla d‟Inversions Municipals que ascendeix a 22,9 milions
d‟euros, posant en marxa la construcció dels nous equipaments de gent gran i
esportius, amb una millora global de l‟espai públic, mitjançant partides de
pavimentació, enllumenat i voreres.
Posant en marxa, també, els resultats dels pressupostos participatius dels consells
de districte i ampliant la dotació per a millorar les escoles, els edificis culturals, els
edificis de serveis socials, els equipaments esportius i els centres de control de la
mobilitat i la seguretat municipal.
El pressupost 2018, assigna els recursos disponibles d‟acord amb les prioritats del
Pla d‟Actuació Municipal i del Pla d‟Inversions Municipals 2016-2019.
Per tant, podem dir que és un pressupost que no incrementa la pressió fiscal sobre
la ciutadania, que avança en l‟aplicació de les polítiques fiscals de redistribució amb
la millora i ampliació de criteris i de tarifació social i ambiental. Que compromet el
70,5% del pressupost en serveis públics i drets als ciutadans, amb especial cura
dels col·lectius més desfavorits i millorant l‟espai públic i la convivència. Que aposta
per polítiques de cohesió social, d‟habitatge social, de seguretat i convivència i de
suport a les persones, que garanteix unes finances municipals sanejades i
sostenibles per assegurar les prestacions dels serveis públics, universals i de
qualitat.
Aquest pressupost recull propostes de tots els departaments de l‟Ajuntament, les
necessitats que ens han fet arribar els consells de districte i també, els acords i
compromisos que els grups polítics i el Govern, han pres durant aquest 2017 i que
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he recollit amb la voluntat de construir un pressupost de suma de voluntats per fer
una ciutat millor per als nostres veïns i veïnes.
Per tot l‟anterior, sol·licito el vot favorable o una abstenció raonada dels partits
polítics que conformen aquest hemicicle, amb la voluntat de sumar propostes i
millorar-ho durant la seva execució.
Agrair per últim, als departaments de l‟Ajuntament, el seu esforç i treball per
presentar un projecte de pressupost, com el que ara sotmetem a votació, i
especialment, els companys i companyes del servei de Programació i Pressupostos
i d‟Intervenció que, com cada any, s‟han esforçat per complir les exigències del
tràmit d‟aquest expedient de pressupost. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs, faríem un torn d‟intervencions. Sr. Fran Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Molt breument, alcaldessa, per presentar el punt número 3, no m‟agradaria que
passes com un dictamen més, que és el nomenament del Director de Mitjans de
Comunicació Local, com saben aquest és un acord, diguéssim o un tràmit, per a
nosaltres, avui aquí, que posa fi, esperem, a tota la tramitació que al llarg del temps,
des de l‟aprovació del Reglament de Mitjans de Comunicació, vam posar en marxa,
ja fa temps, hem impulsat, al començament d‟aquest mandat, es va començar o es
va reiniciar tot aquest procediment, per tal d‟assolir la figura de la direcció dels
mitjans de comunicació local i ha estat, a partir d‟aquí, d‟aquest estiu, que vam
posar en marxa, tot aquest procés. Hem complert totes les prescripcions, s‟ha fet un
procés de selecció a través de la Societat Municipal La Farga, amb la qual s‟ha fet,
com deia, aquest procés de selecció, entre un bon grapat de professionals que es
van presentar en aquest procés de selecció i que una vegada fet aquest procés,
entenem que d‟una manera consensuada a partir de l‟acord del Consell Consultiu i
Assessor dels propis mitjans, ens ha donat, com a resultat, una proposta que és la
que avui se sotmet a votació d‟aquest Plenari.
Aquesta proposta bé, com deia, a partir d‟una comissió de selecció, en la qual vull
donar especialment, mostrar l‟agraïment als professionals que estan immersos en
aquest Consell Consultiu i Assessor, que han estat els impulsors, tant de les bases
com de tot el procés de selecció, que finalment s‟ha sotmès a informe de la Junta
de Portaveus que ha informat favorablement aquesta proposta, que posteriorment
s‟ha traslladat al Consell Consultiu i Assessor i que també ha donat el seu vistiplau
a aquest informe favorable a la proposta i que fa que avui tinguem un dictamen, en
el qual, es proposa nomenar com a Director dels Mitjans de Comunicació, al Sr.
Oscar Sanchez Martín.
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És per això, desprès de tota aquesta tramitació, espero que avui, puguem comptar
amb el més ampli consens possible, per tal de poder nomenar al Sr. Sánchez, com
a nou Director dels Mitjans de Comunicació i desitjar-li tota sort d‟èxits a la seva
feina.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs, ja han presentat els dos punts, passaríem al posicionament.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gràcies, Alcaldessa. Bon dia a tots i a totes. Em dono per assabentat del primer
punt i voto a favor de la resta.
Respecte al punt 3, relatiu al nomenament del director de mitjans, primer felicitar a
l‟Oscar per guanyar el concurs de selecció de Director de Mitjans i desitjar-li la millor
de les sorts, en el cas de que s‟aprovi el punt.
És necessari modernitzar els mitjans de L‟Hospitalet i reobrir la radio, per poder
disposar d‟uns mitjans, més dinàmics i plurals.
Conec la seva tasca al Prat, i estic segur que afronta aquest repte amb el mateix
èxit que va assolir a l‟altra banda del Llobregat. Tens el nostre total recolzament.
Benvingut a L‟Hospitalet.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Assabentada del primer i a favor dels altres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bon dia a tothom. Ens donem per assabentades del punt 1. Ens abstindrem en el
punt 2. Votarem a favor del punt 3 i votem a favor del nomenament del nou Director
de Mitjans públics de L‟Hospitalet. Un dels principals motius és que, des del nostre
punt de vista, trobem moltes diferències respecte al procés de selecció que es va
desenvolupar durant el final de la passada legislatura i que es va aconseguir aturar i
reiniciar amb una moció conjunta, no oblidem, entre tota l‟oposició actual, al principi
de la present legislatura.
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En primer lloc, cal dir, que el criteri de sortida ha estat ben diferent, al nostre
entendre. A l‟anterior procés de selecció, van ser periodistes escollits directament
per cadascun dels grups, al Ple Municipal, els que van rebre l‟encàrrec de
desenvolupar la tasca de selecció amb un marcat component polític.
En segon lloc, l‟anterior procés no va tenir la suficient difusió o no es va aconseguir
que hi hagués prou candidats i candidates que poguessin garantir la pluralitat en la
selecció o la tranquil·litat d‟haver fet arribar la difusió de l‟oferta laboral als millors
perfils, per un encàrrec amb tanta responsabilitat i impacte a la ciutat i per què no
dir-ho, amb tant bon salari, dins del món dels mitjans de comunicació.
Per últim, les bases de l‟anterior procés de selecció, eren molt més clàssiques i
personalistes. Es valorava la persona i la seva trajectòria professional, com a
criteris fonamentals per a la seva tria.
En aquest ocasió, els canvis que trobem, són els següents i enumerarem una sèrie
de canvis que considerem importants. Els grups polítics municipals vam assumir
delegar la definició de les bases i la valoració de les candidatures presentades, en
els tres periodistes que formen part del Consell Consultiu i Assessor dels mitjans
públics de L‟Hospitalet.
Tot i que aquests periodistes no van ser escollits per consens dels diferents grups,
la seva feina ha estat prou satisfactòria per a nosaltres. Però tot i aquest punt de
partida, amb aquesta manca de consens en la representació professional al
Consell, durant aquestes mesos, hem anant trobant criteris compartits amb aquests
tres periodistes i reconeixem la seva voluntat d‟aplicar criteris professionals i de
transparència, tant a les bases com durant el propi procés de selecció. Per això,
volem agrair la seva feina i la seva dedicació al procés de selecció del nou director
de mitjans de la ciutat.
En segon lloc, motiva el nostre vot positiu als esmentats criteris compartits a les
bases de selecció, és a dir, el nostre grup municipal valora positivament que la
primera fase del procés sumava més que la resta de proves, a banda dels requisits
objectius, fos la presentació i puntuació anònima d‟un projecte de direcció i viabilitat
dels mitjans públics de L‟Hospitalet, aterrat a la realitat actual i dades d‟aquests
mitjans.
També valorem que hagi hagut més candidatures, un total de 31 de les quals, 20
van passar els requisits previs i 18 van presentar-hi projecte. Igualment, valorem
positivament, l‟aplicació de puntuacions matemàtiques, amb decimals inclosos, per
a resoldre la ponderació de les parts més subjectives del procés de selecció.
Per totes aquestes raons, donem un vot de confiança des d‟un seguiment passiu de
tot el procés de selecció i votem a favor, destacant a més a més, que tot i no
conèixer el seleccionat, l‟Oscar Sánchez, valorem positivament que una de les
qüestions per les quals va destacar a l‟entrevista personal, sigui per literalment, “la
seva capacitat per comunicar la seva il·lusió pel càrrec el qual opta, per la feina que
comporta i per treballar a la seva ciutat natal que sembla conèixer suficientment bé”.
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Esperem, doncs, que es pugui construir un nou model i una nova etapa d‟informació
municipal, cada cop més preocupada i ocupada en transformar la comunicació a la
nostra ciutat i allunyada del partidisme polític imposat per l‟anterior direcció de
mitjans, al servei dels successius governs locals.
Ens abstindrem en el punt 4. Començarem en aquest punt, començarem per
preguntar a l‟Àrea, cóm és que ha baixat, fins a l‟últim moment, la presentació
d‟aquesta modificació d‟ordenança i aquesta no va anar juntament amb la resta de
modificacions d‟ordenances fiscals per a la seva aprovació inicial al Ple de
setembre, l‟ordenança 2.12. Teníem entès que per tal de començar l‟any amb les
noves ordenances en vigor, calia aconseguir, l‟aprovació inicial i definitiva abans de
finalitzar l‟any.
Quan van comprovar que no s‟havien inclòs aquestes modificacions al Ple de
setembre, ens va sorprendre, més encara, quan sabíem que existien compromisos
amb la plataforma d‟afectats per la zona aire i amb l‟associació de veïns de Can
Serra, al respecte d‟aquest acord. En veure aquest expedient, a l‟ordre del dia del
Ple de desembre, vam preguntar, si això era correcte i els tècnics municipals, ens
van assegurar que com no són tributs, no importa el més de l‟any en que s‟aprovin.
Bé, aclarit aquest punt, per a nosaltres, perquè no hi hagi confusió respecte al text
inicial de la moció conjunta, i que vam modificar a les comissions informatives,
sobre la zona aire Can Serra que presentarem a continuació i que inicialment
recollia aquesta manca d‟inclusió dels acords sobre les tarifes zona aire a
l‟ordenança 2.12 vigent. Continuem ara, amb al posicionament. Ens abstindrem
perquè no volem consolidar, amb el nostre vot, el cobrament de la zona blava i
verda, al municipi. La zona aire no és el nostre model per a millorar la mobilitat i el
medi ambient de la ciutat.
No creiem que la mercantilització de l‟espai públic sigui la solució. Aquesta potser
és una eina necessària en alguns indrets d‟alguns municipis, amb un marcat caire
comercial i que generen seriosos problemes d‟aparcament per als residents.
Però ara ens trobem amb un desplegament de la zona aire que ha començat
aquesta nova fase, al barri de Can Serra, i que es vol estendre a altres barris del
municipi. Aquesta regulació de l‟aparcament, tot i que la nostra postura sempre serà
favorable a rebaixar la presència dels vehicles amb motor a la ciutat i a l‟aposta per
una mobilitat sostenible, considerem que no respon a una veritable necessitat i/o
una prioritat de veïns i veïnes del barri i molt menys a determinats barris com és el
cas de Can Serra, un pel seu component demogràfic, el parc mòbil no acostuma a
rotar gaire habitualment.
Cal explicar també que no hi votem en contra perquè som conscients que tot i no
ser el nostre model, que hagués estat, per exemple, la creació d‟aparcaments
dissuasoris i gratuïts a solars públics existents al propi barri, aquestes modificacions
inclouen certes avantatges, o més ben dit, menys molèsties o afectacions a les
veïnes, dins d‟un procés de negociació, amb una part del veïnat de Can Serra.
Acords, com ara, la gratuïtat per a les veïnes residents o preus reduïts per a
familiars de primer grau.

…/…

11

Però volem denunciar igualment, que aquestes negociacions han deixat fora, a
bona part de veïnes i veïns de Can Serra. Una manca de consens que va començar
el 20 de setembre, quan es genera un moviment veïnal que ens trasllada el seu
rebuig total a la regulació de l‟aparcament inclòs a la zona Aire.
Amb aquests acords o sense els mateixos, som conscients que molta gent del barri,
al barri, perdó, està en contra d‟aquesta regulació i també que les places blaves
d‟aparcament es troben buides habitualment, durant les últimes setmanes. Tantes
persones com les mil signatures físiques presentades al registre municipal, els
mesos d‟octubre i desembre d‟enguany o les més de 1.900 que existeixen a la
plataforma Change.org i que s‟oposen a la implementació d‟aquesta zona aire al
barri de Can Serra.
Però tampoc hi votarem en contra, perquè amb aquesta modificació, també finalitza
la discriminació, en el nostre entendre, d‟un veïns respecte a altres, donat que
durant aquests anys, els residents al barri de Granvia Sud, sí que han hagut de
pagar una quota diària de 20 cèntims per poder aparcar a la zona verda, al seu
barri, sense cap opció de descomptes per a familiars. Mentre la fase de proves a
Can Serra, ens van eliminar temporalment tots aquests pagaments.
Votarem en contra del punt 5 i en contra del punt 6. I en el punt 6, la proposta de
pressupostos, votarem en contra d‟aquesta proposta de pressupostos que ens
presenta avui el govern municipal per a la seva aprovació inicial.
Una primera valoració prèvia i genèrica és que els pressupostos municipals estan
patint varies ressaques des de fa anys. Per un cantó, la baixa proporció que
representen, respecte el total dels diners públics, en comparació amb municipis
europeus. Per altra banda, la intensa crisi social que ja dura deu anys, efecte de la
punxada de la bombolla immobiliària i del rescat bancari.
Si a la pobresa crònica de barris sencers afegim les polítiques antisocials del
govern espanyol, amb intenses polítiques de retallades i austeritat, emparades en la
reforma de l‟article 135, pagar el deute a qualsevol preu, de la Constitució, aquest
135, de la Constitució que vam fer PSOE i PP, i posteriorment, amb la
recentralització generadora de desigualtat, l‟ARSAL, llei de racionalització i
sostenibilitat de l‟administració local, així com, també de les diferents versions
legals i il·legals de l‟article 155.
Ara ens trobem, amb l‟ofec financer i polític dels ajuntaments. Considerem que
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet, no és prou bel·ligerant amb aquesta situació i PSCPSOE, n‟és corresponsable juntament amb el PP de tot aquest panorama dramàtic.
Dit això, des de la CUP-Poble Actiu, volem remarcar la necessitar de tenir uns
pressupostos molt més participatius que els actuals, i amb un clar gir social que
actualment entenem que no es dóna.
Tot observant les diferents aportacions i comportaments dins de l‟evolució de les
partides pressupostàries en els últims anys, així com, la proporcionalitat sobre el
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total del pressupost i els equilibris en partides essencials, com ara, cooperació,
dones, participació ciutadana o educació, entre d‟altres.
Des de la CUP-Poble Actiu, plantegem la necessitat d‟equilibrar més aquestes
partides, a partir de les propostes de modificació que plantejarem a partir d‟avui,
generaríem més equitat, al nostre entendre, la distribució, partint de la base, d‟una
banda, de l‟increment d‟ingressos generats per l‟aplicació de coeficients més
elevats de l‟IBI, per exemple, els usos diferenciats, i d‟altre banda, de l‟anàlisi de la
despesa, per tal de reduir aquella que es consideri inoperant, optimitzant la mateixa,
en aquells capítols que no afectin a serveis socials i essencials per a les persones.
Com és bàsic, entenem que aquestes aportacions haurien d‟anar adreçades
clarament a les partides pressupostàries de serveis socials, dona, cooperació,
manteniment de centres educatius i participació ciutadana.
Votarem a favor del 7 al 9. Gràcies.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Bon dia a tothom, bon dia Alcaldessa. Respecte del punt número 1, ens donem per
assabentats. Del punt número 2, ens abstindrem. Del punt número 3, votarem a
favor i direm uns comentaris sobre el nomenament del director dels mitjans de
comunicació audiovisuals.
Ha estat un part complicat que ens ha fet patir i on, fins i tot, hi hagut moments en
que ens pensàvem que no arribaria mai la criatura, però, per fi, avui presenciem el
naixement del nou director de mitjans de comunicació de L‟Hospitalet i aprofitem
per desitjar en Oscar Sánchez Martín, molt bona feina en aquesta nova etapa.
Pel nostre grup polític, la defensa dels mitjans de comunicació sempre ha estat una
prioritat. Per qualsevol ciutat, disposar d‟uns mitjans locals que expliquin i facin
difusió del què passa a nivell municipal, sempre és importat, però en el cas de
L‟Hospitalet, ciutat molt gran i on les seves notícies queden amagades darrera de la
magnificència de la seva ciutat veïna Barcelona, és senzillament vital.
Per això, ens vam revelar contra l‟anunci del tancament de la tele, i una mica més
tard, i amb total indignació, per la manera fosca en com s‟havien fet les coses pel
tancament de la radio i el fet de deixar en “Stand by”, en coma, al conjunt de mitjans
de comunicació públics de la nostra ciutat. Davant d‟aquesta situació, al 2015, el 27
d‟octubre, aquest grup, junt amb la resta de grups de l‟oposició, varem presentar
una moció per reformular els mitjans de comunicació, on demanàvem, entre d‟altres
coses, que s‟escollís un nou director dels mitjans i el retorn de la ràdio, del qual,
encara no tenim noticia.
I ara, si ens ho permeteu, volem dirigir unes paraules al nou director. Òscar, tens
davant teu, el repte de fer bategar amb força, els altaveus de la nostra ciutat.
Segurament no tot serà fàcil, però volem que sàpigues que comptes amb un equip
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de gent espectacular. Els treballadors dels mitjans ens han demostrat, durant tot
aquest temps, no només que són uns excel·lents professionals, si no que, a més
s‟estimen els mitjans. Si no fos així, no haguessin aguantat tant de temps, aquesta
situació d‟impàs i de cert desordre.
Així dons, esperem que sàpigues conduir l‟enorme motivació de tots i cadascun
d‟ells, i que la puguem veure materialitzada, amb uns nous mitjans de comunicació
potents, objectius, per molta pressió que rebis des de dalt, plurals, innovadors i
adaptats a les noves tecnologies.
Per part nostre, dir-te, que exercirem la nostra feina de control, mentre que a la
vegada, i amb igual intensitat, t‟allargarem la nostra mà, per tot el què puguis
necessitar i per tot el què puguem ajudar. Així que endavant, bona feina i benvingut.
I per si no havia quedat clar, votem a favor.
En el punt número 4, ens abstindrem. En el punt número 5 i punt número 6, votarem
en contra. En el 5, aquests preus públics, no recullen la nostra voluntat, no es
recullen les nostres al·legacions, a pesar de que sempre ens diuen que no poden
ser recollides. Ja portem una sèrie d‟anys en que hi ha dificultat en poder entendre‟s
en aquest tema.
I respecte de l‟aprovació inicial de pressupost, votarem en contra i sempre ens ha
resultat curiós, com un dels pilars més importants d‟aquest ajuntament, que és el
pilar econòmic, el seu pressupost, el decidir en què i cóm es gasten els diners
públics, és un dels temes que més s‟intenta amagar a l‟oposició, i conseqüentment
a la ciutadania.
Diguem-ne que el pressupost de L‟Hospitalet, no és transparent, ni tant sols, en les
formes en com es presenta. I és que per molt que això passi un any, i l‟altre també,
mai ens acostumarem a que l‟equip de Govern presenti el pressupost amb
nocturnitat i traïdoria. En aquesta ocasió, hem rebut els documents només set dies
abans de la celebració del Ple municipal i dit així, set dies poden semblar molts però
són totalment insuficients per estudiar i analitzar un pressupost, un document
comptable que ascendeix a més de 250 milions d‟euros.
No sé si és que som malpensats o massa realistes, però el fet és que creiem que
aquesta laxitud a l‟hora de presentar-nos el pressupost no és gens casual, si no que
és senzillament la voluntat d‟evitar que els grups de l‟oposició puguem fer la feina
de control i fiscalització d‟un pressupost que no és el que la gent de L‟Hospitalet
necessita.
Ens tornem a trobar, doncs, davant d‟un pressupost que no és el nostre, en el que
no hem pogut participar i del que poc o millor dit, res hem pogut decidir. Per un altra
banda, també és important recordar a tothom, que el pressupost que avui se‟ns
presenta, poc té a veure, amb el pressupost final, ja que una successió de
modificacions de crèdit, anirà modelant el pressupost durant tot l‟any. I sí, ja sé que
diran que les modificacions de crèdit són legals, només faltaria, i necessàries sí,
tenen raó, fer modificacions de crèdit en un pressupost com el de L‟Hospitalet, és
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un fet normal, però fer-ne un cada dia laborable, no. Ja saben allò que diuen, “que
entre poc i massa”. Una cosa que ens ha cridat l‟atenció en aquest pressupost, és
que gràcies a la millora de la situació econòmica, enguany disposem de 14 milions
d‟euros més, una injecció de diners que ja està bé, que es tradueixi en inversions i
millores de la ciutat. Però que també, s‟hagués pogut traduir en una baixada
substancial de l‟IBI, per així poder donar una mica d‟aire a l‟economia de las
famílies de la nostra ciutat.
Un dels altres punts, que ens veiem obligats a ressaltar del pressupost, és que les
despeses de manteniment de l‟espai públic, i consums i serveis de la ciutat, que
sumen 45.368 milers d‟euros, representen el 43,78% del total de la despesa corrent
en béns i serveis. Una partida creada en el 2008, s‟ha incrementat un 0,43%. Vist
així, podem dir que el problema de la manca de la neteja de la nostra ciutat, no és
un problema econòmic, destinem bona part dels nostres recursos a aquest àmbit,
però per contra no controlem ni vigilem que allò que invertim, es materialitzi
realment al carrer.
De rés serveix anant incrementant el pressupost en neteja si no destinem recursos
a garantir que les accions i mesures que porten a terme, són les que la ciutat
necessita. Tant de bo, tots els serveis de neteja fossin tant efectius i ràpids, com
aquells que s‟han dedicat a treure llaços grocs i publicitat sobre els presos polítics,
dels nostres carrers.
Hem de dir a més, que tornem a veure com es fa una mica de trampa a l‟hora de
vendre el pressupost. Dieu que es destina el 70% del pressupost a benestar i
serveis comunitaris, serveis a les persones, desenvolupament econòmic i ocupació,
però quin tant per cent és el que es destina realment a polítiques finalistes, a donar
solució als problemes de la gent.
Finalment i perquè som una oposició constructiva hem de celebrar que aquest
pressupost contempla un increment a les inversions als barris. Unes inversions que
esperem serveixin com una injecció de dinamisme a uns barris que ja fa molt de
temps que necessiten una atenció especial individualitzada.
En aquest sentit valorem positivament que s‟hagin traslladat els acords de les
nostres mocions, com l‟arranjament del carrer Príncep de Bergara. Però
malauradament aquests punts positius no són suficients perquè puguem votar a
favor i per tant, votem en contra i ens abstindrem dels punts 7,8 i 9.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Bon dia a tothom. Sobre els diferents punts, doncs, ens donarem per assabentats
del punt número 1. Votarem en contra del número 5, que és l‟aprovació definitiva de
les ordenances i també del número 6, dels pressupostos. Ens abstindrem del
número 2,4,7,8 i 9 i votarem a favor del número 3.
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I abans de fer l‟explicació política del número 3,5 i 6, doncs, aquest grup polític
continuem reclamant la llibertat dels presos polítics, el Jordi Cuixart, el Jordi
Sànchez, el Joaquim Forn i l‟Oriol Junqueras.
Sobre el dictamen número 3, relatiu al nomenament del director de mitjans de
comunicació, en primer lloc, des del nostre grup polític voldríem felicitar als diferents
membres del Tribunal del procés de selecció que han participat per seleccionar al
nou director dels mitjans de comunicació. Un procés net i transparent que ha fet,
contràriament al què havia passat en anteriors processos de selecció, que hagin
participat més de 31 periodistes, 20 dels quals van superar la fase de requisits i 18
han presentat un projecte sobre el model de mitjans de comunicació.
Des del nostre grup municipal, doncs, volem felicitar a la persona que ha guanyat
aquest procés de selecció a l‟Oscar Sánchez Martín. I des d‟aquest grup municipal,
també, li desitgem molta sort en aquesta nova etapa per tal de tenir uns mitjans de
comunicació dignes de la segona ciutat de Catalunya.
Una nova etapa que ha de significar la reobertura de radio L‟Hospitalet, que mai
s‟havia d‟haver tancat i assolir també, doncs, uns mitjans de comunicació plurals,
objectius i transparents. Que estiguin al servei de la ciutadania i no de l‟equip de
govern d‟aquesta ciutat, tal com es demostra, per exemple, amb el diari local el
“Diari L‟Hospitalet”. Un diari local de L‟Hospitalet, que a data d‟avui, la portada i les
pàgines centrals, les continuen decidint l‟equip de govern, que s‟ha convertit en un
butlletí oficial de l‟Alcaldessa i on els periodistes no signen les noticies perquè no
estan fetes amb criteris periodístics. Per tant, en aquesta nova etapa que iniciem
avui en aquest Ple, esperem que tinguem un mitjans de comunicació eficients,
adients per la segona ciutat de Catalunya i que siguin plurals i de qualitat.
Respecte al punto número 5, referent a les ordenances fiscals, de la seva aprovació
definitiva, doncs, el nostre grup municipal, votarà en contra, perquè l‟equip de
govern no compleix amb els acords que va arribar amb aquest grup municipal. I no
els compleix, bàsicament, com hem acordat que rebaixava, doncs, l‟IBI, en aquesta
ciutat, un 2% durant aquesta legislatura. Hem acordat que al 2017, hi havia que
baixar un 0,5% al 2018, un altre 0,5% i al 2009 un 1% i hem vist que amb aquests
pressupostos del 2018, amb les ordenances fiscals, no s‟ha baixat aquest 0,5% que
vam pactar.
I tampoc, han complert, a posar en marxa la taxa de verificació de pisos buits
propietat dels bancs. Una taxa que tenia que haver estat inclosa a les ordenances
del 2017, tal com vam acordar que vostès no les van incloure, i que va motivar que
aquest grup polític, presentés una moció, una moció que es va aprovar i vostès
aquesta ordenança aprovada per aquest plenari, la tenen amagada al calaix perquè
no la volen aplicar i no la volen aplicar, tot i que a inicis de legislatura, vostès i la
senyora Alcaldessa van manifestar en gran titulars que es penalitzaria aquells
bancs que no col·laboressin en cedir habitatge social. I lo que estem veient és que
vostès no volen aplicar aquesta taxa de verificació.
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Com tampoc estan aplicant la tarifació social i progressiva. Un dels acords també
que van arribar amb aquest grup al 2015, va ser de crear un grup de treball,
bàsicament per treballar el tema de tarifació. Aquest grup, encara, no s‟ha reunit, lo
que sí hem tingut, novament, al 2015, va ser un gran titular que posaven en marxa
la tarifació social i això, doncs, també, ha quedat en paper mullat. Per tant, aquest
és el nostre vot contrari a aquestes ordenances.
I sobre el dictamen número 6, sobre els pressupostos, doncs, voldria iniciar el
nostre posicionament contrari a aquests pressupostos municipals, fent constar, una
vegada més, la nostra queixa per la poca antelació amb que s‟ha fet arribar tota la
documentació. Una situació que va sent habitual i que té com objectiu, per part del
govern, dificultar la tasca de control i fiscalització dels diferents grups municipals de
l‟oposició.
Aquest grup també es va abstenir en els anteriors pressupostos, amb l‟objectiu
d‟incorporar noves partides i augmentar algunes existents. La realitat d‟avui, és que
vostès, també, han incomplert la gran majoria d‟acords que hem arribat a donar
suport amb la nostra abstenció, als pressupostos del 2017, com per exemple, són,
augmentar les subvencions a les comunitats de veïns per rehabilitar les façanes i
edificis, el de rehabilitar el patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat, com és el cas
del carrer Xipreret, destinar més recursos econòmics per potenciar el petit comerç
de la nostra ciutat i tampoc han augmentat, doncs, en el 2017, els recursos contra
la violència masclista ni han desenvolupat tampoc, el pla local de polítiques LGTBI,
entre d‟altres.
De cara aquest any 2018, ens trobem més de lo mateix, que l‟augment que vam
acordar amb els esplais de la ciutat, ha desaparegut, no existeix aquest augment
que van proporcionar amb els pressupostos del 2017. No destinen ni un euro, per
crear un parc municipal d‟habitatge social de lloguer, que ha sigut una proposta que
vam fer, en el seu moment, des d‟Esquerra Republicana, i també, va haver una
moció que es va aprovar, en aquest Ple. No augmenten els recursos municipals de
lluita contra la violència masclista. Continuen sense dotar els recursos econòmics
suficients per la potenciació i el foment del petit comerç i no destinen ni un euro, a
rehabilitat el nucli antic de la nostra ciutat, el carrer Xipreret. Així continuen, sense
cap aportació municipal per ajudar a les comunitats de veïns, per rehabilitat façanes
i edificis i disminueix la partida de foment de la cultura popular catalana.
I és per aquest motiu que Esquerra Republicana presentarà propostes en aquest
període d‟al·legacions, per tal de millorar aquests pressupostos que en aquest
moment, no podem donar suport.

SR. MARTÍN HERMOSIN (PP)
Nos damos por enterados del 1. Abstención en el 2. Aprobamos el 3 y abstención
del 4 al 9.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt bon dia. Nosaltres ens donem per assabentats del punt 1. Abstenció del punt
2. A favor del punt 3. En aquest sentit, nosaltres considerem que s‟obre una nova
etapa, dintre de lo que és els mitjans de comunicació d‟aquí de L‟Hospitalet. Agraïm
molt, la feina que han fet l‟equip de selecció que ha estat implicat dintre d‟aquest
procés. Considerem que les bases que es van portar a terme, van ser un encert,
perquè és un indicador el número de persones que van participar en aquesta
selecció. Això sempre és una molt bona noticia i nosaltres que som un grup
municipal que des del primer moment, va lluitar molt per aquests mitjans de
comunicació, quan anaven a tancar a l‟any 2011. Considerem que s‟obre aquesta
nova etapa, que desitgem moltíssima sort al nou director de mitjans i que estarem al
vostre costat per fer que aquests mitjans de comunicació siguin plurals, siguin
diversos i siguin el què es mereix aquesta ciutat. Moltíssimes gràcies.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la resta de punts, a favor del 4, 7, 8 i 9. Sobre el 5 i el 6 farem alguns
comentaris.
Sobre la proposta número 5, d‟acord. Comentem o iniciem el debat dient que
nosaltres vam fer diverses al·legacions al respecte, no s‟ha admès cap ni una, entre
elles, alguna molt concreta i sobre la resposta de les al·legacions, hem tractat de
contrastar-les amb els afectats, en aquest cas, per exemple, amb els temes de
comerç de paradistes a nivell de mercat municipal, en aquest, el Torrent Gornal, per
posar un exemple, en el que la marxa constant de parades, ha provocat que
darrerament, quatre més, amb una ocupació al voltant del 60% del mercat del
Torrent Gornal, ha provocat que, avui en dia, hagin de pagar més que abans de la
internalització i a més han perdut serveis, com ara el manteniment de
muntacàrregues, empitjorament de serveis concrets, com l‟aire acondicionat,
alarmes, etc.
Per tant, és un tema molt concret, d‟aquest al·legació, d‟aquest debat que vam tenir.
Creiem que els mercats municipals, necessiten i reclamen un estudi profund sobre
les seves necessitats, la seva configuració, el present i el futur d‟aquest servei que
creiem que és necessari en els nostres barris, necessitat i demanda de més
esforços. Sobre una cosa molt concreta que nosaltres creiem que era factible en la
gestió, com per exemple, augmentar la bonificació, l‟extensió de la bonificació, a la
gent aturada que utilitza els poliesportius municipals.
Creiem que és insuficient que aquesta bonificació, simplement, puja el 25% i que
solament es recull els dos primers mesos de serveis. Creiem que hi ha capacitat
administrativa i de gestió perquè això, aquest tipus de bonificació, es mantingui en
el temps, mentre aquella persona que gaudeix dels serveis municipals poliesportius,
pugui gaudir d‟aquestes bonificacions i que s‟incrementin.
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Respecte a la promesa de rebaixar l‟IBI i de l‟acord públic, també, es congela en
aquest any i s‟abaixarà de cop en un punt i mig l‟any vinent, òbviament, any
electoral. Nosaltres ja ho vam denunciar, en el seu moment, igual que vam fer en el
tema del PIN, a l‟anterior discussió de l‟anterior any sobre els pressupostos
d‟inversió municipal.
Creiem que òbviament no hi ha una inversió, diguem-ho així, ordenada o
equilibrada i és centrar els esforços inversors en any electoral. Per tant, nosaltres
creiem que això no ho podem permetre, que perjudica als veïns i veïnes i per lo
tant, és un element que no estem d‟acord.
Un altre element. No hi ha cap proposta d‟aplicar tarifació social, guia d‟estudis, i hi
ha diversos serveis que es comenten en algun estudi, però no hi ha encara cap
element de concreció de tarifació social. Aquest grup ja va començar a fer aquesta
proposta a inici d‟aquest mandat. Vam donar, per dir-ho així, no carta blanca, però
sí confiança de que aquest element s‟apliqués, que és un element, per a nosaltres
de cohesió social i de justícia social i veiem que altre vegada, hem perdut una
oportunitat per iniciar algun tipus de servei públic per que aquest servei, aquesta
forma de donar aquest serveis, de cobrar aquest servei es pugui consolidar a la
nostra ciutat.
També veiem que es consolida l‟increment de més del 2% de serveis i preus públics
de les escoles bressol que ja ho vam denunciar l‟any passat. Creiem que aquest
encariment del serveis que es va fer l‟any passat de més del 3% en aquest servei
concret, era un error que s‟havia d‟assumir. Creiem que la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, respecte a la defensa, en aquest cas, dels
acords que la Generalitat ha pres amb els ajuntaments, esperem que reverteixi i si
no, ja anunciem que farem una modificació perquè es pugui modificar, el preu públic
concret de les escoles bressol, per què?, bueno, aquest monto ja veurem com es
liquida. Veure la Generalitat quin període té d‟al·legació, etc, etc, però creiem que
dóna marge perquè l‟Ajuntament recuperi unes inversions o uns diners que ha anat
avançant de manera que no li corresponia, certament.
Òbviament, és bo tenir finances sanejades, però un ajuntament no és una empresa
i ha de tenir les màximes capacitats i la seva força de finançament perquè es doti,
de manera necessària, els serveis i aquelles inversions necessàries per garantir la
cohesió social a la nostra ciutat i el foment de l‟ocupació.
Per aquests elements, en el punt cinquè, nosaltres votarem en contra. El punt sisè
que és un debat òbviament correlatiu, el tema de pressupostos, nosaltres ja vam
comentar i vam traslladar al govern municipal, alguns elements que per a nosaltres
creiem que era necessari que es recullis en aquests pressupostos. Per exemple, el
tema de l‟habitatge, creiem que encara estem lluny. Necessitem més empenta, més
concreció i política d‟habitatge. Estem sortint pràcticament de la crisis, d‟una part de
la crisis. Tenim una part, molt important de la nostra societat, de les nostres classes
populars i treballadores, cronificades a la crisis, però està sortint a nivell
macroeconòmic, certament, una mica de la crisis i encara no tenim una política
d‟habitatge potent, per fer front a les necessitats i a les urgències socials que hi ha
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en aquest sector, en la necessitat habitacional de la nostra ciutat. Ni per motiu
social ni per motius econòmics, creiem que estigui justificat encara aquesta falta
d‟empenta, aquesta falta de concreció pressupostària.
Podem dir lo mateix en el tema de mediambient, coses concretes, com el Pla
Director de la Bicicleta. No hi ha polítiques decidides ni valentes que afrontin els
reptes que tenim actualment en el tema mediambiental, a l‟emergència que tenim
sobre la transició energètica, sobre la qualitat de l‟aire que reclamen dia a dia, que
ho recorden, informes de Catalunya, d‟Europa, d‟Espanya, que parlen de la greu
crisis ecològica que estem patint i que està patint la gent, que està morint. Ja no és
una cosa de dos o tres que ho diguin, la gent ho està patint i per lo tant, creiem que
no hi ha elements substanciosos.
Hi ha altres temes, altres qüestions més per dir-ho així de forma. Creiem que
aquests pressupostos, i van comentar l‟any anterior i l‟anterior també, pequen o
manquen també de participació ciutadana. No podem dir o simplement vehicular-ho
a una proposta que és parcial d‟un acord de Ple, sobre els pressupostos
participatius. No hi ha una participació ciutadana real, en altres àrees, no solament
a nivell pressupostari que vagi més enllà de fer o de cobrir l‟expedient, l‟àmbit legal
o administratiu d‟algunes propostes, ja sigui per parlar de les ordenances fiscals o el
seguiment de serveis funeraris, o tema de vetlladors, ús d‟espai públic o d‟altres
elements, ja siguin consells de districte, que jo crec que estan..., són revisables
òbviament, ja ho sabem, o perquè hi ha altres elements que ho veiem aquí, Ple
darrere Ple, que s‟avoquen conflictes veïnals, que l‟ajuntament no té capacitat per
vehicular-ho d‟una manera concreta i que resolgui, de tanto en cuanto, venen
problemes o conflictes sobre manca d‟interacció, interactuació, com ho vulguem dir,
però no hi solucions o voluntats polítiques de l‟ajuntament per fer una síntesi de
demandes veïnals, i al final, s‟avoquen aquí, conflictes i confronten veïns i veïnes
amb posicions, moltes vegades, molt legítimes i molt justes, però no portem a
solucions en aquest ajuntament. I en aquest cas, tot i que sigui un tema particular,
ho avoquem i ho posem de manera paral·lela al debat sobre pressupostos, perquè
criem que falta aquest debat més participat sobre els pressupostos més enllà de si
decidim posar o arrengar un carrer aquí, o un carrer allà.
Per tant, a nivell de resum, són uns pressupostos poc valents i encara lluny de les
necessitats de l‟emergència social, del foment de l‟ocupació, de la dinamització del
comerç local i de les PYMES, de la urgent i necessària transició energètica i de la
millora de la qualitat de l‟aire, que es fonamenti i fomentin la participació en tots els
àmbits i també en l‟element pressupostari i que reflecteixin a de més, els acords de
Ple. Jo crec que és un element de voluntat política i parlaria molt bé del govern
municipal, si al debat polític avoquem als grups municipals que ve també darrera de
necessitats i demandes veïnals, aquest ajuntament, aquest govern, recullis a nivell
pressupostari, elements concrets, ja siguin temes que nosaltres vam comentar i que
es van acordar en aquest Ple, des d‟aquest grup municipal, ja sigui per obrir
biblioteques, caps de setmana o diumenges, per una dotació clara. Nosaltres
posàvem una xifra de vuit-cents mil euros sobre la política municipal d‟habitatge,
perquè fa falta una política potent d‟habitatge municipal o perquè desenvolupi el Pla
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Director de la Bicicleta o perquè s‟apliqui la tarifació social en elements concrets de
la nostra ciutat.
Per tots aquests elements, el nostre grup votarà en contra. Gràcies.

Essent les 10:51 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa–Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
José M. García Mompel, 2n Tinent d’Alcaldia.

Sr. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Buenos días pero disculpen mi garganta, estos días han tenido mucha culpa en que
estemos todos como estamos con la garganta. Bien, en el primer punto, vamos a
darnos por enterados; en el segundo, estamos de acuerdo. En el cuarto, nos vamos
a abstener. El quinto, votaremos en contra; el séptimo, a favor; el octavo, a favor y
el noveno, a favor.
En cuanto al tercer punto, queremos dar la bienvenida al Sr. Sánchez, nuevo
director de los medios de esta ciudad. Al mismo tiempo le deseamos grandes éxitos
y que redunden en beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanas, de nuestros
vecinos y vecinas en definitiva. También, comentar aquí, que no dudamos para
nada, la profesionalidad de este nuevo director, Sr. Sánchez, pero sí nos gustaría
que fuese absolutamente impermeable y creemos que así va a ser y escéptico a las
presiones que pueda recibir, porque sabemos que en política y los políticos somos
muy dados a presionar a los medios y a los periodistas para que al final hagan lo
que creo que como profesionales no deben hacer: trasmitan el discurso que a cada
uno les convenga; mucho más de los gobiernos pero también incluso de la propia
oposición.
Por tanto, nosotros confiamos en su profesionalidad, que lo que haga sea en
beneficio del interés general, de nuestros vecinos y vecinas de L‟Hospitalet. Ahí
tendrá siempre nuestro apoyo y de entrada ya lo tiene y nuestra consideración. Y
estamos seguros que así va a cumplir como buen profesional que tenemos
entendido por las referencias que tenemos que es. Mucha suerte en su cometido,
Sr. Sánchez.
En cuanto al punto sexto, hay elementos positivos a valorar para la aprobación
inicial del presupuesto general para el ejercicio 2018: como la contratación de
nuevos agentes de la guardia urbana, por finales de los servicios sociales o el
cumplimiento de nuestra moción para la elaboración del Pla Local de Vivienda. Eso
lo valoramos como muy positivo pero entendemos que son unos presupuestos
continuistas que siguen infradotando los servicios sociales. Por eso vamos a votar
en contra y no nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado otros presupuestos con
un concepto social mucho más marcado. La inversión en servicios sociales es muy
baja según indican los profesionales del sector. Fíjense tendría que alcanzar el diez
por ciento del presupuesto y alcanzar, como mínimo los cien euros por habitante.
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En L‟Hospitalet, llegamos a doce millones, es sólo un cinco por ciento. Sólo
cubrimos la mitad, tendríamos que llegar para ser un presupuesto eminentemente
con carácter social y enmarcado carácter social a los veintiséis millones, según nos
dicen los expertos. En municipios de nuestro entorno, de diferente color político lo
alcanza, como Barcelona, Santa Coloma o San Adrián. Pero L‟Hospitalet, en
L‟Hospitalet estamos muy lejos y no será porque las personas de L‟Hospitalet,
nuestros vecinos y vecinas tengan menos necesidades que las de Barcelona, Santa
Coloma o San Adrián, o cualquier otra de nuestro entorno.
Miren, los presupuestos, como todo, son cuestión de prioridades. Hay gobiernos
que son más sensibles a una cosa o a otra. Nosotros habíamos entendido que aquí
un gobierno que se llama de izquierdas y que a lo largo de la andadura, durante
treinta y ocho años que ese es el problema, ha venido mostrando una importante
conciencia social; en los últimos tiempos, no sabemos por qué, poco a poco, se va
diluyendo. Y tenemos que reconducir eso, porque nuestra ciudad lo necesita,
nuestros vecinos y vecinas lo necesitan. Hay que apuntar cada día más en las
políticas sociales. Y es cuestión de prioridades como decía, fíjense.
Nosotros, por ejemplo, no contemplaríamos como prioridad hacer un campo de
beisbol pionero en Europa, se nos ha dicho aquí, más de una vez. Porque tenemos
un campo de beisbol, por cierto, con muy pocos practicantes, pero es bastante
digno. Quizás pueda necesitar, pues un lavado de cara a veces, porque las cosas
se hacen viejas, quedan a veces obsoletas, pero no hay que ir a un campo de
beisbol que sea referente en Europa como se nos ha dicho aquí, gastando cientos y
cientos de miles de euros cuando tenemos otras prioridades para nosotros más
importantes que eso. Porque tampoco nos va a dar un servicio potente a la ciudad,
teniendo en cuenta que además estas instalaciones deportivas tienen un coste
impresionante en mantenimiento, no son sostenibles cuanto menos y además no
nos hacen tanta falta. Es una prioridad que siempre he considerado absurda,
sinceramente y este gobierno la tiene. Como por ejemplo, podía poner aquí otro
ejemplo sangrante que nos gastemos más de un millón doscientos cincuenta mil
euros a adaptar un solar para que venga el Circo del Sol cada dos años y nos haga
aquí pues unos espectáculos. Teniendo en cuenta además que es un circo elitista y
que va servir poco a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad que son gente
muchos de ellos vulnerables económicamente. Y que pocos van a poder gastar
sesenta, setenta, ochenta euros en una entrada.
Consideramos que eso es un derroche si bien nos puede dar una cierta imagen
pero no… la imagen es relativa, la imagen que nosotros queremos de esta ciudad
es que nuestros ciudadanos estén a gusto en su ciudad. Que sean atendidos en
sus necesidades más primarias, más primitivas en cuanto lo que es la economía.
Que están en muchos barrios, mucha gente pasándolo muy mal.
Miren, el gobierno municipal sigue priorizando cosas que para nosotros deberían
estar en un segundo plano. Todo es importante obviamente pero hay prioridades. Y
lo recalcaré y lo vengo recalcando desde el principio de la legislatura que están
como decía el torero: lo primero es antes. Y esto es lo primero para nosotros. Y es
antes. En Ciudadanos tenemos muy claro que hay que invertir más en los barrios.
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Sabemos que se hace lo que se puede, pero no cada concepto potente de que no
podemos convertir esta ciudad en una ciudad, como venimos diciendo aquí muchas
veces de dos velocidades. Los barrios están todavía en precario en muchas cosas.
Sr. Castro, yo sé que usted hace esfuerzos para que la limpieza funcione cada día
mejor.
Sé que usted hace esfuerzos por atender a lo que le demandan los vecinos. Pero
no son suficientes. Y es porque es dinerito lo que hace falta aquí. Es cuestión de
prioridades. Porque no, a usted con las herramientas que le dan, yo creo que hace
bastante. Pero necesita usted más herramientas, Sr. Castro. Y eso es lo que
queremos: más herramientas para que tengamos los barrios más limpios. Para que
la gente se encuentre más a gusto en nuestros barrios. Y menos herramientas para
la especulación, menos herramientas para hacer un distrito cultural que creemos
que es humo, que creemos que pretende revalorizar la zona para volver a la
burbuja inmobiliaria. Creemos que es algo que es vender mucho humo. Y que
aporta muy poco a nivel de empleo, a nivel de plusvalías a la ciudad.
Miren, queremos más inversión en los barrios y que se centren nuestras políticas en
mejorar la calidad de vida y los servicios sociales. No entendemos que cada año, le
dediquemos trescientos mil euros al distrito cultural, como decía, fundamentalmente
para estudios técnicos. Todos los años, en el proyecto, es un proyecto que creemos
sinceramente que es vender humo. Y que tiene como decía otra vez, recalco, una
mera visión especulativa para revalorizar esos terrenos.
Núria Marín parece confiar en la vuelta a la burbuja inmobiliaria en vistas de los
incrementos de plusvalías e impuestos de construcción que recogen los
presupuestos. Nos preocupa que mientras tanto, los impuestos prevén un descenso
de la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas. Yo creo que hay que
preocuparse menos por proyectos que sobre el papel pueden parecer muy bonitos,
como el Distrito Cultural, lo digo otra vez, y más preocuparse por traer actividades
que exigen riqueza de verdad y empleo a nuestra ciudad.
Porque fíjense, se da la paradoja de que sus políticas expulsan, deslocalizan
empresas, como ha sido el caso de COYTESA. Por tener la sensibilidad de poner
una pequeña zona de carga y descarga en medio de la calle equidistante. Ha
habido, como dije aquí, empresas que se han marchado, se han deslocalizado, eso
empobrece nuestra ciudad. Empresas que llevan 50 años, COYTESA, es un
ejemplo de ello, eso no puede pasar, hay que evitarlo, ese tejido lo necesitamos y
además, llevaba muchos años en nuestra ciudad y ha tenido que deslocalizarse.
Después de 40 años de gobierno socialista, o 38, el PSC se ha creído de verdad,
eh?, lo entendemos así, que esto es una finca particular, no cuentan con la
oposición para según qué tipos de proyectos. Va todavía actuando como un rodillo.
Sigue todavía erre que erre, en las políticas que ellos piensan, y son políticas que
diseñan solamente el PSC, que está bien, que tiene legitimidad, pero sería mucho
mejor, señores PSC, señora Núria Marín, que contaran con la oposición que
representamos mucho, que representamos muchos votos, que no los dejemos
huérfanos a nuestros votantes. Que vean que nuestras políticas, que llevamos en
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nuestros proyectos, en nuestros programas electorales, también se cumple algo de
ello. Porque son ciudadanos que también contribuyen, ténganlo en cuenta, esa
sensibilidad la han perdido. Ya no son épocas de rodillos, los presupuestos reflejan
claramente la voluntad del Partido Socialista de seguir adelante con sus políticas. Y
echamos de menos, como digo, políticas sociales que están.., muchas carencias en
los barrios.
Consensuen con la oposición, cualquier partido aquí, tiene derecho a que sus
votantes se vean reflejados en los presupuestos. Que lo consensuen, se avecinan
tiempos difíciles, se avecinan tiempos que necesitaremos el consenso y yo llamo a
eso, en este Pleno, a que seamos capaces de entendernos, a que seamos capaces
de consensuar políticas, a que no se vea solamente la mano ejecutora del Partido
Socialista en los presupuestos, que estén todos representados, todos los
ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Que digo que son contribuyentes
netos, también.
Miren, hay que ser prudentes con los recursos públicos, creo que en eso no hay
nada que decir, cumplimos con lo que nos dicen, en cuanto lo que son la deuda,
pero son recursos de los ciudadanos y hay que dedicarlos a lo que los ciudadanos
quieren. A nosotros nos dicen en la calle que echan de menos políticas sociales,
que no quieren ciudades de dos velocidades, se lo transmitimos cada vez y
seguimos.
Ya le digo, Sr. Castro y admiro y valoro su trabajo, lo veo como se deja usted la piel
en los barrios, pero no es culpa suya, es culpa del Gobierno, porque no lo dota de
herramientas que son económicas, para que usted pueda hacer las políticas que
necesitan los barrios, en muchos temas. Yo sé, que aquí, no sé si consensuan
ustedes, a nivel de grupo, las políticas sociales, pero lo dudo, me da la sensación
que son el capricho de alguien.
Señora Marín, le pido, le suplico que piense más en nuestros ciudadanos, que no
los abandonemos, que necesitan desgraciadamente. Mire lo banco de libros, es
algo sangrante, con cuatro euros podíamos haber asistido a eso y no han querido,
porque no sé si es que no tienen esa conciencia que yo se la he dado, por supuesta
siempre o porque les molesta que la oposición proponga temas sociales. No les
moleste, son de ustedes también, si ustedes dicen que sí a esas propuestas, solo
alzaran los que se van a poner entre comillas las medallas, porque son gobierno, y
la crítica también la tendrán si dicen que no.
Mire, nos duele que ustedes no hayan cumplido con el tema del IBI también, como
decía aquí, el Sr. Toni García. Qué esperan ustedes a hacer, a devolverle a los
ciudadanos que tienen puestos en pisos de pobres con impuestos de ricos, que
durante unos años se subió el 30% y no son capaces ahora, de aliviar esos bolsillos
de esas familias que lo necesitan. Encima no cumplen con las mociones, cuando se
dice que un 0,5% que eso es el chocolate del loro para la gente y encima no lo
cumplen. ¿Qué esperan a hacerlo?, ¿el último año? ¿Cuando lleguen los
presupuestos van a hacer un “Montoro”? No es de recibo.
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Les apelo a que retomen la conciencia social que este Pleno tuvo en algún tiempo.
Apelo a que ustedes hagan esfuerzos para que nuestros ciudadanos no se vean
desprotegidos por la administración más próxima a ellos que es el Ayuntamiento y
les ruego y les hago un ruego, en que recapaciten, en que tengan en cuenta la
oposición. En que piensen en una ciudad para las personas, que los distritos
culturales están muy bien, pero generan poca riqueza, que hay que invertir más en
los barrios. Por lo tanto, me hubiera gustado poder votar a favor de este
presupuesto, pero me veo en la necesidad de advertirles y decirles que mientras
que sigan sin tener la conciencia social que se espera de un gobierno que se dice
de izquierdas, nosotros vamos a estar votando en contra de cualquier propuesta
que no recoja la sensibilidad de la mayoría del Pleno y sobre todo, de lo que nos
reclaman nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias.
Essent les 10:59h s’incorpora a la sessió l’Alcaldessa-Presidenta, Sra. Núria Marín
Martínez.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gracias Alcaldesa. Buenos días, a todos y a todas y un saludo especial para los
vecinos y vecinas que nos acompañan del barrio de Can Serra y representantes de
la Asociación de Vecinos de Can Serra.
Yo me referiré básicamente a la modificación al punto 4, la modificación de la
ordenanza de estacionamiento regulado, la ordenanza 2.12. Bueno, en primer lugar
agradezco la abstención de algunos grupos y voy a explicar, de alguna manera,
cómo ha ido el proceso de participación sobre esta cuestión concreta y lo digo
porque el Sr. Khristian Giménez de la CUP, como ya nos tiene acostumbrados, ha
hecho aquí, el relato del no, el relato, su microrelato particular, en el que ha obviado
algunas cuestiones.
En primer lugar, ha mezclado cifras de firmas y de propuestas que yo creo que no
es muy riguroso.

SRA. ALCALDESSA
Perdón, Sr. Castro, le recuerdo que hay una moción después para hablar sobre
este tema y quizás podríamos dejar la contestación de esta cuestión por si no
queda tiempo para el debate.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Yo simplemente le quería decir el tema de la regulación. Mire el tema de la tasa,
muy sencillo, Sr. Giménez. La tasa se decide un 14 de septiembre, es una decisión
de la Alcaldesa. La tasa se pone en marcha inmediatamente, la modificación de la
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tasa, se pone en marcha, al día siguiente y el día 9 de noviembre, tenemos el
informe, el dictamen del Tribunal Económico Administrativo que nos permite, de
alguna manera, seguir el procedimiento para llegar al Pleno de hoy, por tanto, no
nos diga que el 15 de septiembre, se aprobó la tasa provisionalmente, sin tener en
cuenta ese acuerdo. Ese acuerdo es del 14 de… (sí, lo ha dicho usted), es del 14
de septiembre; el 9 de noviembre tenemos el procedimiento en marcha y hoy,
efectivamente, se da cumplimiento a un acuerdo con los vecinos y con la plataforma
inicial, plataforma del área verde. Gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Esmentar, una mica respondre als grups sobre les seves
presentacions del pressupost.
Sr. Monrós, no podem recollir les al·legacions perquè si no es modifiquen les
ordenances, vostès no poden fer modificacions, per tant, no és que no vulguem, és
que no es pot fer legalment, ja ho hem dit. M‟estranya que em digui que fem un
pressupost obscurantista, quan vostès el que fan, es un “corta-pega”, de les
al·legacions de l‟any, que ja li hem fet resposta i que tornen a fer el mateix i que a
més ens presenten una proposta d‟al·legacions que empitjoren les ordenances
actuals. Per tant, l‟idea és anar cap endavant, no anar cap endarrere. Això, ja li vam
dir l‟any passat i ho tornen a presentar. Per tant, que em parli d‟obscurantisme,
doncs, no ho acabo d‟entendre.
El dia 13 es va entregar la documentació del Pressupost. No hi ha cap voluntat
d‟obscurantisme ni de que es faci ràpid, ni d‟evitar que els grups polítics facin
oposició i es mirin la documentació, tant de bo ho fessin més, de veritat.
El Sr. Toni García, d‟Esquerra Republicana, dir-li que personalment, crec que la
voluntat ha sigut de no aprovar els pressupostos, no per una situació al municipi, si
no per la situació global a nivell de Catalunya. Crec que m‟ha dit coses que
justifiquen al seu vot en contra, però que no donen raó a la veritat del què ha passat
aquests dies.
No hi ha hagut en cap moment, cap voluntat per part del seu grup polític, d‟intentar
pactar cap pressupostos amb l‟equip de govern i és el que s‟ha de posar de
manifest, o és el que jo he pogut viure aquests dies.
La taxa de pisos buits, recordar-li que està suspesa, que és la mateixa que es va fer
a l‟Ajuntament de Barcelona, i que està suspesa per sentència judicial, per això no
la hem portat a terme, i li hem dit, per tant, no és que sigui voluntat política, perquè
està tot desenvolupat, si no perquè està suspesa per sentència judicial a
l‟Ajuntament del costat i crec que amb això, hi ha prou solidesa, doncs, per
repensar-nos el tema, no per posar-ho com a justificació per no aprovar uns
pressupostos.
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Tarifació social, tenim documentació, hem estat fent estudis sobre tarifació social, i
bueno, en breu els hi presentarem. La voluntat de l‟equip de govern és engegar-ho,
a partir del 2018. Si no hagués hagut voluntat de diàleg, segurament no hauria dit el
què ha dit en la seva intervenció, que jo reitero ha sigut més per la situació del país
i per situacions de fora del municipi, que no pels interessos dels ciutadans de
L‟Hospitalet.
A Iniciativa, Sr. Nieto, el tema de bonificacions a poliesportius, és un tema reiteratiu,
no és que no hi hagi una falta de voluntat per al tema dels aturats. Comentar-li que
ja hi ha diferents polítiques en paral·lel que van en la línea, que hi ha també,
informes de serveis socials que per a gent necessitada, hi ha bonificacions del
100%, llavors ara mateix, parla de dos mesos, però hi ha una realitat que és fer un
control real del seguiment d‟aquestes bonificacions, per tant, això ja es va fer l‟any
passat i ho reiterem.
El tema d‟inversions ordenades en el tema de les inversions de..., bueno, pues, jo
crec que és el que hem comentat als diferents Consells de Districte. Les inversions
municipals, bueno, hi ha una primera part de redacció i l‟execució acostuma ser al
tercer any de mandat, no són estables en el temps. Llavors, és que toca a qualsevol
ajuntament, el tercer any, és l‟any de les màximes inversions municipals. Per tant,
no és que sigui..., al contrari, és més planificació que una altra cosa. Aquí
segurament, hi ha discrepàncies, segurament, per desconeixement.
Tarifació social, ja li hem dit, hi ha un informe i la nostra proposta és que durant el
2018, a partir del gener, doncs, fer alguna prova pilot en algun servei de
l‟ajuntament. Però, bueno, parlar de la tarifació social, vol dir, un canvi de model.
Tenim un model molt determinat de subvencionar els nostres serveis socials i el què
estem plantejant és que la gent pagui en funció de la seva renda. Llavors, això és
un canvi molt important a nivell tant intern com extern del model, llavors, això no és
pot fer d‟un dia per l‟altre, i ha d‟haver estudis, és el què hem estat fent, llavors,
l‟idea és aplicar-ho a partir del 2018 i contarem amb els tots els grups polítics. I
evidentment és un tema que vostès han presentat, que Esquerra Republicana ho ha
comentat, en el seu moment, però no hem estat de braços creuats, si no hem estat
treballant durament perquè sigui una realitat.
El tema de la redacció del Pla Local d‟habitatge, doncs, és una altra oportunitat per
al tema de l‟habitatge social, doncs, definir les polítiques d‟habitatge social dels
propers anys en el municipi de L‟Hospitalet. Per tant, que millor aquest document,
doncs, per definir políticament i de manera conjunta amb tots el grups polítics i
entitats de la ciutat, el futur dels nostres habitatges.
El tema de participació ciutadana als pressupostos, doncs, també ho hem parlat, en
algun Consell de Districte. Precisament, el nostre municipi, que és un municipi, en
el qual estan molt a prop, els polítics de la ciutat, jo crec que és un dels
pressupostos més participatius de qualsevol ajuntament dels voltants.
A banda, dels consells de districte, del Consell de Ciutat que potser és un tema més
formal, jo crec que són uns pressupostos que recullen molt i molt, la realitat i les
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necessitats dels seu ciutadans. Perquè tenim un equip de govern que està molt a
prop de la seva ciutadania i jo crec que es poden veure els increments i decrements
dels pressupostos, precisament, van en aquesta direcció, perquè recullen les
voluntats dels ciutadans i ciutadanes. Per tant, és un pressupost participatiu?, molt i
ho podem dir en majúscules.
Dir també que tenim unes ordenances fiscals, responen encara al Sr. Nieto, doncs,
podem dir clarament que tenim unes ordenances fiscals redistributives, clarament,
que la bonificació, ja ho he dit en la meva primera intervenció, les bonificacions que
hi ha en el pressupost equivalen a cinc milions d‟euros, per tant, jo crec que les
bonificacions que es fan a la ciutadania de L‟Hospitalet, déu n‟hi do, són molt
importants i que treballarem per la tarifació social, a partir del mes de gener, posarho de manifest.
I Sr. Miguel García, no sé d‟on acaba de treure el tema.., perquè estem
completament d‟acord amb el tema de despeses en polítiques socials, però no
sabem d‟on treuen els seus números. Invertim a l‟Ajuntament de L‟Hospitalet 26,2
milions d‟euros, en política social, això representa el 10, precisament, el 10,47% del
pressupost. Per tant, com vostè ha dit, és que és veritat, és que complim el què
recomanen els serveis socials, per tant, ho podem dir, amb la veu ben alta i en
majúscules i estem orgullosos, precisament d‟això.
Ha començat a l‟inici dient que precisament estava content, perquè recollíem en el
pressupost accions que vostès havien dit i acaba dient que no són uns
pressupostos que acaben recollint les voluntats dels grups polítics. Vostè mateix,
s‟ha contradit, a l‟inici de la seva intervenció i al final de la seva intervenció, una
mica incoherent. No posi el piloto automático en sus intervenciones destructivas
hacia el equipo de gobierno y reconozca la voluntad de diálogo del equipo de
gobierno. Muchas gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
En relació al tema de la modificació de l‟ordenança de l‟estacionament regulat.
Bueno, yo le estaba intentando explicar al Sr. Khristian Giménez, quién era, o qué
era el trabajo que hemos realizado de procedimiento necesario para cambiar esa
ordenanza que nace fruto de un acuerdo, un acuerdo con la plataforma que el mes
de septiembre plantea con el aval de unas 500 ó 600 firmas, que usted, también,
antes ha mezclado con las firmas actuales del no, plantea seis puntos y uno de los
puntos era la modificación de las ordenanzas fiscales. El 14 de septiembre, como
antes he tenido ocasión de explicar, se toma una decisión, por parte de la alcaldia
que afecta, evidentemente, al área de Granvia, pero también afecta al área de Can
Serra, porque Can Serra, yo no sé si usted lo sabe, pero desde 2012 tiene
implantada área verde, tiene implantada área verde en la zona de la Carretera de
Esplugues. Y por tanto, lo que se hace es dar cumplimiento a un acuerdo a través
de la modificación de esas ordenanzas que afectará al conjunto de la ciudad.
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Sobre la participación, mire, en ese momento había una plataforma, una, hasta el
mes de octubre, nosotros no tenemos conocimiento de ninguna otra plataforma.
Una plataforma que con la Asociación de Vecinos se había planteado seis puntos.
Una de ellas, era la modificación de las ordenanzas fiscales, para hacer gratuita el
área verde a los residentes, otra era la necesidad de que todos los residentes
tuvieran el número de vehículos que pudieran tener acceso a la gratuidad. Ya se
inició, fruto de las reuniones informativas que se iniciaron en el mes de abril, la
reducción de la zona azul y se pasó de 89 a 59 plazas y se ampliaron a verdes. Hay
un compromiso con esta plataforma y con la asociación de vecinos de revisar,
después del período de pruebas, y a lo largo de unos meses, el funcionamiento de
la zona azul, para ver qué decisión final se toma en función de su uso.
Hay un acuerdo también, se tomó, en cuanto, al tema de los familiares que podían
tener una tarjeta adicional, familiares en primer grado y que se ha dado
cumplimiento en esta misma ordenanza de la que yo le estoy hablando.
Y por último, nos ha hablado usted de estacionamiento disuasorio y yo le explicaré
que se han hecho 160 plazas que son aquellas que nos comprometimos a hacer en
tiempo y forma. Todo esto lo digo, porque usted explica aquí un relato que no se
corresponde para nada, para nada, con la realidad de todo esto proceso.
Y esto, se hace a través de reuniones, con actas de cada una de esas reuniones, si
me permiten, esas reuniones tenían acta, ustedes, alguno de ustedes formaban
parte de esa antigua plataforma. Esas actas estaban en el Facebook.
S’escolten veus entre el públic.
Yo no he presionado a nadie, escúcheme…

SRA. ALCALDESSA
A ver, les pido por favor, que estén en silencio.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Y básicamente lo se ha hecho es dar cumplimiento a esos seis acuerdos, que eso
es lo que se hace habitualmente. Con un proceso participativo que se inició en abril,
que pasó, no solamente, por reuniones informativas con vecinos, si no con
reuniones con las entidades y con la presentación en dos consejos de distritos, de
esta cuestión.
Y hablar de mayorías y minorías es un poco subjetivo y yo, en este sentido, creo,
que hemos seguido un proceso normal y natural de participación para implantar un
área verde, área verde que por cierto, mayoritariamente los partidos de este
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Consistorio, apoyan en sus programas políticos. La aplicación o la implantación del
área verde en el conjunto de los barrios de la ciudad y que se ha iniciado después
de los estudios pertinentes, que después el Sr. Mompel, en la moción, le explicará.
En el barrio de Granvia se inició en 2011, en Can Serra en 2012 y se ha ampliado
en Can Serra en el año 2017. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Obrim un torn, si hi ha alguna intervenció més. Sr. Cristhian Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
He hagut de tornar a rellegir allò que tenia escrit de la nostra intervenció, perquè
m‟ha semblat entendre de la primera intervenció del responsable, del regidor de
Districte, m‟ha semblat entendre que de tot el que, com a resposta a la nostra
abstenció, perquè tornem a dir que ens hem abstingut a l‟aprovació d‟aquesta
ordenança i com a resposta als motius que donàvem de la nostra abstenció, parlava
de relat, parlava de que barrejàvem xifres, sense dir quines xifres. Ha parlat, ha
repetit dos cops, a la primera i a la segona intervenció que barregem xifres, quines
xifres barregem i m‟ha semblat entendre a la primera intervenció que ens acusava
d‟haver dit a la nostra intervenció que havíem aprovat, que s‟havia aprovat al
setembre l‟ordenança. He hagut de tornar a rellegir, perquè clar, si es menteix d‟un
Ple per l‟altre, es difícil de confrontar-ho, però en el mateix Ple, i amb deu minuts de
diferència.
Començarem per preguntar a l‟Àrea, cóm és que s‟ha deixat fins a l‟últim moment,
la presentació de la modificació d‟aquesta ordenança i aquesta no va anar
juntament amb la resta de modificacions d‟ordenances fiscals per a la seva
aprovació inicial del Ple de setembre? És una pregunta, potser no he entonat bé,
eh?, però és una pregunta.
I quan vam comprovar nosaltres, vam comprovar que no s‟havien inclòs aquestes
modificacions al Ple de setembre, ens va sorprendre. Potser, que allò que ens
respongui, que tingui a veure amb el què nosaltres diem, seria interessant, seria
força interessant que em respongués allò que plantegem, el què pensa vostè que
direm, abans del Ple, si no el què presentem. I els hem comentat que també, hem
modificat la moció i la vam presentar la modificació, la vam presentar per incloure
aquesta novetat, això que nosaltres hem entès, durant aquest mes, vam presentar
la modificació a Comissions Informatives, per tant, sabia vostè que nosaltres ja no
veiem que l‟havien aprovat al setembre i ho ha tornat a repetir aquí, desprès de la
nostra intervenció. És bastant habitual. El que passa, és que és molt més fàcil,
confrontar-ho amb el què diu si ho fa en el mateix Ple, perquè al final són tres
intervencions, desprès que li puc.. o dos d‟intervencions desprès que li puc
contestar.
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De la resta, segurament el relat és molt probable, si hi ha veïns i veïnes que el
veuen diferent el relat, imaginis vostè i jo, si el veiem diferent. Aquesta és la
diversitat, diem veïnes, nosaltres l‟únic que criem és que el procés no s‟ha fet bé.
Entenem que part de raó, segurament hi ha a tothom, a la l‟Associació de veïns i
veïnes de Can Serra, i a la plataforma inicial i al grup de veïns i veïnes que s‟està
mobilitzant actualment.
Segurament hi ha part de raó en les dues parts. Vostès només accepten els acords
que van prendre amb una de les parts, no passa rés, és un altre cop, la demostració
de cóm gestionen la diversitat d‟opinions al barri, sigui majoritària o minoritària,
l‟opinió.
Però vostès afronten reiteradament, han afrontat d‟aquesta manera, com deia algú
abans, no recordo qui ha sigut, em sembla que ha sigut l‟Iván, confrontant els propis
veïns i veïnes del barri.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé gràcies, Sr. Khristian Giménez. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, Sr. Brinquis, jo el que volia fer referència és que en el seu moment, quan es va
aquí pactar una rebaixa de l‟IBI, la vam creure insuficient, però ens la vam creure. I
aquest any 2018, no es fa i es deixa per any electoral. Són fets, són fets, són
constatacions de fet, o sigui, vam creure, amb aquesta rebaixa, crèiem que era una
rebaixa insuficient. S‟ha dit, moltes vegades, però és que en aquests moments, en
el 2018, no es rebaixa això i se‟ns diu que segurament, aquesta sí serà veritat, que
es farà en any natural de municipals, ja està, a las pruebas me remito, vull dir, ho
podíem fer gradual, ho fan així, i tenen el dret de fer-ho, perquè vostès governen,
però clar, miri, també tenim el dret de crítica de dir que vostès van, en el Ple de
l‟any passat quan parlaven d‟això, vam parlar de que farien gradualment una
rebaixa que s‟aniria complint amb els darrers anys, que al primer any, de mandat
del 2016 no es portava a terme i es portaria en el desenvolupament de la resta i ens
trobem en el 2018 que no existirà això.
Doncs, qui ha faltat a la veritat, respecte del què es va dir, no hem sigut pas
nosaltres. Nosaltres ja consideràvem que era insuficient aquesta rebaixa del 2,5%,
respecte del que s‟havia pujat un 27% en els darrers anys, però és que ara ens
trobem amb que és cero, i no ho diem nosaltres, perquè nosaltres no aprovem
aquests pressupostos. Amb el nostre vot, no els aprovem, per tant, qui els aprova, o
qui dóna peu a aquests pressupostos, són els que els recolzen i que falten a la
veritat del què van dir l‟any passat i això és un fet objectiu i no passa res, vull dir,
tenen el dret de governar i fer-ho, però no ens diguin que, a mi no m‟incloguin això,
no m‟incloguin això, pues si és que vostès no compleixen amb el què van dir, en el
seu dia. Si és que vostès no compleixen amb aquest tema. I l‟IBI afecta a tothom a
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L‟Hospitalet, no és una qüestió menor, sempre ho hem dit. Hi ha qüestions que
poden ser menors, en el sentit de que afecten a menys gent, pues que l‟IBI afecta a
tothom, pràcticament. I per tant, no entenem per què ho deixem en “stand by”, ara i
ho apliquem al 2019. Miri, alguna explicació lògica tindrà, a part de l‟electoralista.

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

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Sr. Brinquis aquí no vale hacer trampas con los números eh? Aquí
al “pan pan y al vino, vino”. Mire, lo que pasa es que ustedes confunden y hacen un
“totum revolutum”, ahí con los números. Ponen una partida, 22 millones, no es
cierto, porque confunden ustedes políticas sociales con servicios sociales que es
distinto. El arreglar un colegio no, en fin, se puede enmarcar dentro de lo que son,
algo social, claro, porque, pero no tiene nada que ver con lo que yo le digo y usted
lo sabe. Nosotros no llegamos a lo que nos dicen los expertos, ni mucho menos, ni
a la mitad, ¿no? Entonces no valen trampas, eh?, porque mire, aquí veo también,
servicios sociales, trienios de personal funcionario, hombre, los trabajadores que
están en las áreas y que cobran y demás, son funcionarios y están obviamente,
trabajando para estos temas, no cuenta para lo que nosotros decimos, no?. No se
recibe algo directo, no se sonría, no es cierto que ustedes inviertan el dinero que
dicen, en políticas sociales. Servicios que hay que dar a la fuerza pero que nada
tienen que ver con lo que nosotros le decimos aquí, con lo que realmente mandan
los ciudadanos y ciudadanas. Y claro, y claro que no todo lo que hacen es malo, no
podía ser de otra manera, por eso he empezado diciendo que se contemplaban
elementos positivos a valorar, pero eso no quiere decir, que yo me abstenga o en
este caso, no me abstenga sino que vote en contra, porque al resto no nos gusta y
no es nuestro presupuesto, como no puede ser de otra manera, es el de ustedes. Y
no contempla lo que nosotros queremos, más política social. Y le he puesto
ejemplos, el campo de beisbol, las prioridades, lo del Circo del Sol y demás. Y
evidentemente, lo volveré a decir hasta la saciedad, son prioridades.
Mire, no hagan trampas con los números, los trienios, aquí por ejemplo, otras
retribuciones básicas un millón ochocientos que se refieren a personal, trienios de
personal funcionario y tal..., eso no es lo que nosotros estamos diciendo aquí, y
ustedes lo mezclan todo. Sí, sí, claro que sí. Ustedes pueden pintarlo como quieran
pero eso no es así. Los números son lo que son y lo que va directamente a políticas
sociales puras y duras, que lo recibe la gente directamente, es esto, lo que hemos
dicho, 12 millones, un 5%, no llega. Sí señor, sí señor, no llega a lo que dicen los
expertos, mínimo. ¿Y por qué otras poblaciones del entorno, lo tienen? Los
ciudadanos de L‟Hospitalet se merecen exactamente igual. En fin, yo creo que
estamos a tiempo de ir corrigiéndolo, de ver prioridades.
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Sr. Brinquis, nosotros no hacemos esto para desgastar el Gobierno, si no porque
constatamos algo que nosotros creemos es una realidad. Y a partir de aquí, pues
ustedes, obviamente, nos dicen que no y nos mezclan todos los números y nos
quieren hacer comulgar con ruedas de molino. En definitiva, no estamos de acuerdo
con sus presupuestos porque no cubren las necesidades sociales de verdad.
Gracias.

Essent les 11:34h abandona la sessió el regidor del Grup Municipal de
Convergència i Unió, Sr. Jordi Monrós Ibáñez.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Brinquis

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Grácias Sra. Alcaldesa. Lo que no puede ser, es que usted nos ponga como
ejemplo que los trabajadores y los expertos en servicios sociales dicen que se tiene
que gastar un 10% del presupuesto pero luego no le sirva lo que usted coge. Si
coge esos datos, es porque es el gasto corriente, precisamente el gasto corriente y
si vamos a nuestro presupuesto, el gasto corriente es de 26 millones de euros, el
10% precisamente del presupuesto. Entonces no utilice usted los números, por
favor. Ha sido usted el que me ha puesto la comparación en qué nos gastamos el
dinero y en qué no. Si utiliza los datos de otros ayuntamientos, pues si hacemos lo
mismo, a nivel de Ayuntamiento de L‟Hospitalet, representa el 10%. Entonces es
usted el que está utilizando los datos de manera torticera. Si juega.., bueno, pues si
lo hace de manera torticera, nos gustaría que aprendiera a mejorar el presupuesto,
no a utilizarlo para engañar a la ciudadanía.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, alguna intervenció més?. Si no hi ha res més, quedaria per tant, aprovat el
punt 3, que ha estat votat per unanimitat el nomenament del nou director dels
mitjans de comunicació, que no sé si està o no està, però en tot cas, felicitar al nou
director i desitjar-li molts encerts en aquesta etapa que comença avui.
I també quedarien aprovats tots els punts de l‟ordre del dia relatius al pressupost,
ordenances i la resta de punts.
Passem a la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA
PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL,
REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL
EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (4ART. TRIMESTRE 2017). (EXP.
4180/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa, en compliment del que preveu l‟art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció
introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l‟administració local, sotmet al Ple per al seu coneixement.
L‟informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 29 de novembre de 2017, signat per l‟assessora jurídica de recursos
humans amb el vist i plau de la Directora de Serveis d‟Hisenda i Recursos
Generals, Programació i Pressupostos, que posa de manifest que aquest
Ajuntament compleix les determinacions de la Llei 7/1985, pel que fa al límit del
personal eventual, i que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A LA DATA D’AQUEST
INFORME
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 25 d’octubre de 2016, va acordar
l’aprovació inicial del pressupost per a 2017, el règim retributiu i la plantilla de
personal al servei de l’Ajuntament, que inclou el personal eventual, integrat per 24
llocs de treball. Acord que va ser declarat aprovat definitivament, en data 21 de
novembre de 2016, mitjançant resolució núm. 10186/2016, de 13 de desembre i
que es va publicar al BOP d’1 de desembre de 2016 i rectificació d’errors de 2 de
gener de 2017.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de gener de 2017, va aprovar
l’adequació del catàleg de llocs de treball de personal eventual a la plantilla
d’aquest personal que acompanyava als pressupostos municipals per a 2017,
aprovada definitivament el 21 de novembre de 2016, acord que va ser publicat al
DOGC núm. 7309, de 15 de febrer de 2017 i BOP de data 16 de febrer de 2017.
L’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del Règim
Local, estableix els límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del
llocs de treball del personal eventual a les corporacions locals.
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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 636/2016,
de 2 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 2016 és de 254.804
habitants i, en conseqüència, per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General el número de regidors que integren
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat és de 27.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l’ establert a l’article 104 bis,
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del compliment del que es preveu en aquest article,
S’INFORMA
1.- La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual es la següent:
DENOMINACIÓ

ADSCRIPCIÓ

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

OCUPADES VACANTS SUMA
7

1

8

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CUP

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal C's

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ERC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PSC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PP

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CiU

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ICV-EUiA-Pirates

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Vacant

0

1

1

ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

0

1

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

4

0

4

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic i Ocupació

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea de Benestar i Drets Socials: Regidoria
Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea Territorial- Dte. VI

1

0

1
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ASSESSOR/A DE NIVELL 2

3

1

4

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea Alcaldia -Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic i Ocupació

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Vacant

0

1

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea d'Espai Públic Habitatge Urbanisme i
Sostenibilitat

1

0

1

7

0

7

ASSESSOR/A DE NIVELL 3
ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d'Espai Públic Habitatge Urbanisme i
Sostenibilitat

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials: Regidoria
de Govern d'Igualtat i Benestar Social

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials: Regidoria
Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials: Regidoria
Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials: Servei de
Salut

1

0

1

21

3

24

TOTAL

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions són les acordades pel ple en
sessió de 19 de juny de 2015, publicades al BOP de 3/07/2015 i al DOGC 6902 de
30/06/2015 per als respectius llocs de treball, però al Ple de l’Ajuntament en sessió
de 25 d’octubre de 2016, va acordar l’increment de la retribució del personal
eventual amb efectes d’1 de gener de 2016, acord que va ser publicat al DOGC
núm. 7241 de 7 de novembre de 2016 i al BOP de 9 de novembre de 2016.
3.- Segons acord de Ple núm. 549 aprovat el 13 d’octubre de 2017, es va acordar
aprovar amb efectes 1 de gener de 2017, l’increment de l’1% de les retribucions del
personal eventual al servei d’aquesta Corporació fixades per acord del Ple de 25
d’octubre de 2016.
4.- 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, al estar integrada la plantilla d’aquest personal per un total de 24
places, inferior al nombre de regidors que es de 27.”
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El Ple de l‟Ajuntament, amb el Dictamen previ de la Comissió permanent de
presidència:
ÚNIC: Es dóna per assabentat de l‟informe trimestral relatiu al personal eventual, en
compliment de l‟obligació legal prevista per a l‟Alcaldia a l‟art. 104.bis apartat 6 de la
Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el número de
llocs de treball reservats a personal eventual es farà públic a la seu electrònica de
l‟Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
ACORD 2.ACORD RELATIU A LA DETERMINACIÓ DE LES SUPLÈNCIES
DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL ECONÒMICO ADMINISTRATIU DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP. 23519/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 10 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Fco.
Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez, assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‟alcaldia en exercici de les facultats que li atorga l‟art. 6 del Reglament Orgànic del
Tribunal Econòmic Administratiu de L‟Hospitalet de Llobregat, sotmet a la Comissió
Permanent el present dictamen per a la seva aprovació pel ple municipal:
ATÈS que la corporació municipal nascuda de les eleccions municipals de 22 de
maig de 2011, (mandat 2011-2015) es va constituir en sessió plenària de l‟11 de
juny de 2011 i per acord del Ple de 27 de juny de 2011, va acordar iniciar el
procediment per a l‟adaptació al règim de gran població del municipi de L‟Hospitalet
de Llobregat, per aplicació del que disposa l‟article 121.2 de la Llei 7/85, de 2
d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
ATÈS que el ple municipal en sessió de 29 de novembre de 2011, va aprovar
inicialment el reglament orgànic del Tribunal econòmic administratiu de L‟Hospitalet
de Llobregat, com a òrgan necessari dels municipis de gran població al qual li
corresponen les funcions que en la matèria tributària li atorga l‟article 137 de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, i l‟article 4 i concordants del seu reglament orgànic.
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ATÈS que el Reglament orgànic del Tribunal Econòmic Administratiu es va publicar
al Butlletí Oficial de la Província del dia 15.02.2012, el qual en atenció al que
determina la disposició final segona del reglament és vigent des del 16.02.2012.
ATÈS que per acord del Ple de 27 de març de 2012 va designar el nomenament
dels membres titulars del Tribunal.
ATÈS que per acord del Ple de 28 d‟octubre de 2014, es va determinar la suplència
de la vocal Secretària del Tribunal per la funcionaria lletrada Sra. M. S. M. R..
VISTA la proposta de l‟alcaldia de 30 de novembre de 2017, relatiu al nomenament
de membres suplents del Tribunal Econòmic Administratiu de L‟Hospitalet de
Llobregat en aplicació de l‟article 6 del seu reglament orgànic.
VIST que de conformitat amb el que preveu l‟article 137.4 de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al Ple municipal per
acord de la majoria absoluta dels seus membres la designació dels membres que
han de constituir aquest òrgan.
VIST l‟informe de la Secretaria General del Ple, L‟H 29/2017, de 11 de desembre.
El Ple, a proposta de l‟alcaldia, per acord de la majoria absoluta dels seus
membres, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- DESIGNAR presidenta suplent, a la vocal en exercici senyora M. L. R.
R., qui assumirà la presidència del Tribunal Econòmic Administratiu de L‟Hospitalet,
de conformitat amb les previsions de l‟art. 6.3 del Reglament Orgànic, pel supòsits
de vacant, absència, malaltia, abstenció legal o altra causa legal d‟impossibilitat
d‟actuar de la presidenta titular Sra. A. B. M. P..
SEGON.- NOMENAR vocal suplent la senyora M. L. E. P., en relació a la qual
s‟aprecia el requisit de solvència tècnica que requereix el seu nomenament d‟acord
amb el reglament orgànic, qui actuarà com a vocal del Tribunal Econòmic
Administratiu de L‟Hospitalet de Llobregat, pel cas que la vocal titular Sra. M. L. R.
R., assumeixi l‟exercici del càrrec de presidenta provisional per suplència de la
persona titular o per qualsevol altre supòsit de vacant, absència, malaltia, abstenció
legal o altra causa legal d‟impossibilitat d‟actuar de conformitat amb l‟art. 6.3 del
vigent reglament orgànic.
TERCER.- NOMENAR vocal secretària 1a. suplent, a la funcionaria lletrada
senyora M. I. A. H., en relació a la qual s‟aprecia el requisit de solvència tècnica que
requereix el seu nomenament d‟acord amb el reglament orgànic, i mantenir com a
secretària 2a. suplent a la funcionaria lletrada senyora M. S. M. R., les quals
actuaran d‟acord amb l‟ordre determinat, de conformitat amb les previsions de l‟art.
6.3 del Reglament Orgànic, en cas de vacant, absència, malaltia, abstenció legal o
altra causa legal d‟impossibilitat d‟actuar de la vocal secretaria titular Sra. S. V. G..
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QUART.- El termini d‟exercici d‟aquestes suplències donarà dret als membres
suplents a percebre les retribucions fixades a l‟acord del ple de 27 de març de 2012,
i aquelles que determini la Junta de Govern Local com a quantitat fixada com a
complement específic per al càrrec de Secretaria del Tribunal Econòmic
Administratiu atesa la condició de funcionaries de la corporació de les vocals
secretàries.
CINQUÈ.- L‟acceptació dels càrrecs es farà efectiva per mitjà de compareixença de
les persones designades davant la secretaria general del ple i aquesta acceptació
comportarà la de les suplències pel períodes que es concretin per Decret de
l‟alcaldia de conformitat amb l‟art. 6.3 del Reglament Orgànic del Tribunal.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les persones designades.
SETÈ.- COMUNICAR aquest acord a l‟alcaldia, a l‟Àrea d‟Hisenda i Recursos
Generals, a la Intervenció General, a la Tresoreria, al Servei de Recursos Humans,
a l‟òrgan de Gestió Tributària i al TEALH per al seu coneixement i als efectes
adients.

ACORD 3.ACORD RELATIU AL NOMENAMENT DEL DIRECTOR DELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS. (EXP. 31916/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de 2/3 previst a
l‟article 33.2 de la LCAC, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 28 de gener de
2014 va aprovar inicialment el reglament orgànic d‟organització i funcionament dels
serveis de comunicació municipals de L‟Hospitalet de Llobregat i que el Ple en
sessió ordinària de 27 de maig de 2014, va resoldre les al·legacions presentades i
va aprovar definitivament el Reglament.
VIST que el reglament es va publicar al BOPB el 23 de juny de 2014 (publicat
anunci de rectificació l‟11 de juliol de 2014) i que va entrar en vigor el dia següent
de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat
amb la seva disposició final, és a dir, el 24 de juny de 2014.
ATÈS que l‟article 24 del reglament estableix el procediment de nomenament del/de
la Director/a dels mitjans de comunicació municipals, entre persones amb títol
superior universitari en l‟àmbit de la comunicació que acreditin experiència de gestió
en mitjans de comunicació prèvia la seva selecció pels procediments previstos
legalment per a la selecció de personal directiu i pel procediment recollit al mateix
reglament per al nomenament del Consell Executiu i de Programació, que es troba
regulat a l‟article 17.
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ATÈS que de conformitat amb el que preveu el mateix article 24 en relació a l‟article
17 del reglament, finalitzat el procés selectiu la proposta s‟ha d‟informar per la Junta
de Portaveus i posteriorment, ha de ser elevada al Consell Consultiu i Assessor per
tal que en el termini màxim de 30 dies emeti l‟informe preceptiu que preveu l‟article
33.2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de l‟audiovisual de Catalunya.
ATÈS que la Societat La Farga, GEMSA, gestora dels mitjans de comunicació, va
iniciar el 22 de juny de 2017, el procés per seleccionar la figura del/de la Director/a
dels mitjans de comunicació seguint el procediment previst pel Reglament
esmentat, finalitzant aquest procés de selecció amb la remissió per part de la
Presidència de La Farga a l‟Alcaldia, de l‟acta final de la comissió de selecció del/de
la director/a dels mitjans de comunicació, de 18 d‟octubre de 2017, on es feia la
proposta d‟un candidat.
VIST que l‟article 17 del reglament, determina que la Junta de Portaveus haurà
d‟informar la proposta presentada per l‟Alcaldia.
ATÈS que la Junta de Portaveus en sessió extraordinària 21 de novembre de 2017,
va emetre informe favorable de la proposta de nomenament.
VIST que el Consell Consultiu i Assessor en sessió extraordinària celebrada el 13
de desembre de 2017 ha emès informe favorable de la proposta segons el certificat
emès per la Secretaria del Consell, que consta a l‟expedient.
ATÈS que el lloc de treball de Director/a dels mitjans de comunicació municipals te
caràcter de personal directiu de LA FARGA GEM, S.A., segons acord del Ple de 29
d‟abril de 2014, motiu pel qual la seva selecció s‟ha de dur a terme de conformitat
amb el que determina l‟article 13 del RDL 3/2015, mitjançant procediment de
publicitat i concurrència.
VIST que de conformitat amb el que determina l‟article 24 en relació a l‟article 17.4
del reglament orgànic dels serveis de comunicació municipals, és necessari el vot
favorable dels 2/3 del numero legal de membres de la corporació per aprovar el
nomenament del Director/a dels Mitjans de Comunicació.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que li confereix, l‟article 17 del
reglament orgànic dels serveis de comunicació municipals de L‟Hospitalet (BOPB
23/06/2014), proposa al Ple Municipal l‟adopció dels acords següents:
PRIMER.- NOMENAR, com a Director dels Mitjans de Comunicació de L‟Hospitalet
de Llobregat, el Sr. Oscar Sánchez Martin.
De conformitat amb el que determina l‟article 33.2 de la Llei 22/2005 de
comunicació audiovisual el nomenament s‟ha de dur a terme amb el vot favorable
dels 2/3 del número legal de membres de la corporació, cas de no assolir-se aquest
quòrum l‟acord juntament amb la resta de l‟expedient s‟ha de remetre al Consell de
l‟Audiovisual de Catalunya per tal que realitzi una proposta al Ple.
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SEGON.- DETERMINAR, de conformitat amb l‟article 24 del reglament, que el
Director tindrà la condició de personal d‟alta direcció, que s‟integrarà a la plantilla de
personal de la Farga GEM, SA, i que la duració del seu nomenament serà de 4
anys.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Sr. Oscar Sánchez Martín i al Consell de
l‟Audiovisual de Catalunya si s‟escau.
QUART.- DONAR TRASLLAT a la Farga GEM, S.A. i a la Secretaria del Consell
Consultiu i Assessor dels mitjans de comunicació.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 4.ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 2.12 REGULADORA DE LA TAXA
PER L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES (EXP. 24119/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 16 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 11 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres.
Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez, assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d‟agost de 2016, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel
Ple:
ATESES les Ordenances fiscals vigents per a l‟1 de gener de 2017.
VIST que en data de se setembre de 2016, el Ple de l‟Ajuntament va aprovar
provisionalment les modificacions de les Ordenances fiscals per a l‟any 2018.
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VISTA la proposta de modificació de l‟Ordenança fiscal, núm. 2.12 reguladora de la
taxa per l‟estacionament públic de vehicles, de data 15 de setembre de 2017,
presentada per l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.
VISTA la memòria de la proposta d‟aprovació de la modificació de l‟Ordenança
fiscal, núm. 2.12 reguladora de la taxa per l‟estacionament públic de vehicles, de
data 15 de setembre de 2017, formulada pel director de l‟Òrgan de Gestió Tributària
i la Directora de serveis d‟Hisenda, Recursos Generals, Programació i
Pressupostos.
ATÈS el dictamen del Tribunal Econòmic Administratiu de l‟Hospitalet de Llobregat,
de data 9 de novembre de 2017.
VISTA la provisió, de data 9 de novembre de 2017, del tinent d‟alcaldia de l‟Àrea
d‟Hisenda i Serveis Centrals on es disposa que s‟iniciï l‟expedient corresponent a la
modificació de l‟Ordenança fiscal 2.12 reguladora de la taxa per l‟estacionament
públic de vehicles per al 2018.
VIST l‟informe de la directora de serveis d‟Hisenda i Recursos Generals,
Programació, Pressupostos i l‟informe jurídic que s‟adjunten a l‟expedient.
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 de les Ordenances fiscals, i, l‟informe emès
pel Ple del Tribunal Econòmic Administratiu de l‟Hospitalet, en sessió de data 4
d‟abril de 2017, relatiu a l‟innecessària aplicació de l‟article 133, de la Llei 39/2015,
d‟1 d‟octubre, del procediment comú de les administracions públiques, a la
tramitació de les Ordenances fiscals que regulen els impostos i taxes municipals.
ATÈS que l‟òrgan competent per l‟adopció de l‟acord és el Ple de l‟Ajuntament
d‟acord amb l‟article 123.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases
de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER. APROVAR PROVISIONALMENT, de conformitat amb els articles,15, 16 i
17 de la Llei reguladora de les hisendes locals, la modificació de l‟Ordenança fiscal,
núm. 2.12 reguladora de la taxa per l‟estacionament públic de vehicles que a
continuació es transcriu:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.12 REGULADORA DE
L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

LA TAXA PER

ARTICLE 4
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- Es modifica l’article 4: introducció de dos nous supòsits continguts a les
lletres a) i f) i la renumeració dels apartats b), c), d) i e) que passen a tenir la
redacció següent:
“ ARTICLE 4
No estan subjectes al pagament d‟aquesta taxa:
a) Els vehicles que disposin del distintiu de resident expedit per l’Ajuntament.
b) Les persones titulars de la targeta d‟estacionament per a persones amb mobilitat
reduïda, han d‟exhibir-la en l‟interior del parabrisa, en un lloc ben visible i on sigui
llegible des de l‟exterior.
c) Els vehicles de servei oficial d‟organismes de l‟Estat, les comunitats autònomes i les
entitats locals, que es destinin exclusivament a la realització de serveis públics de la
seva competència.
d) Els vehicles de particulars autoritzats pel Servei de Mobilitat i Via Pública de
l‟Ajuntament, que en horari de treball es destinin a la realització de serveis públics
de la seva competència.
e) Els vehicles híbrids i/o elèctrics que disposin del distintiu de “vehicle verd”
proporcionat pel Servei de Mobilitat i Via Pública de l‟Ajuntament.
f) Els vehicles que efectuïn operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies i
estacionin a les zones grogues senyalitzades per a aquest ús sense
sobrepassar el temps màxim de mitja hora.”
ARTICLE 7
- Es modifica l’article 7.1,
redacció següent:

apartat 2.2. i apartat 2..3 que passa a tenir la

“Tarifes
ARTICLE 7
1. (...)

Tarifa
Euros
1. (...)
2. Estacionament de vehicles en Zona Verda
2.1. (...)
2.2. Tarifa especial per a vehicles que disposin del distintiu de
1,10
comerç expedit per l’Ajuntament. Per dia
2.3. Tarifa especial per a vehicles que disposin del distintiu expedit 0,20
per l’Ajuntament que siguin propietat de familiars de primer grau de
consanguinitat (pare/mare, fill/filla) dels residents. Per dia

(...)”
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- Es modifica l’apartat 7.4 que passa a tenir la redacció següent:
ARTICLE 7.4
“(...)
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 0,80 euros/hora de cada tiquet o
val.”
- Introducció d’un nou apartat 5è a l’article 7 que passa a tenir la redacció
següent:
ARTICLE 7.5
(...)
“5. Els comerciants de l’Hospitalet, a títol individual, i sense la necessitat de
subscriure convenis de col·laboració, disposaran d’una tarifa aplicable que
serà de 0,80 euros/hora de cada tiquet o val.”

- Modificació de la Disposició Final
Disposició final
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ....
de......... de 2017; entrarà en vigor l‟endemà de la publicació al BOPB i tindrà
vigència mentre no se n‟acordi la seva modificació o derogació.”
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest acord, en el tauler d‟edictes de l‟Ajuntament,
en una diari dels de més difusió de la província, a la web de l‟Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de trenta dies, dins
dels quals les persones interessades podran examinar l‟expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptats els acords en el cas que no es
presentin reclamacions en el període d‟exposició pública, 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 entraran en vigor l‟endemà de la
publicació al BOPB i tindrà vigència mentre no s‟acordi la seva modificació o
derogació.
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QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General i a la Direcció de
Serveis de l‟Àrea d‟Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos.
ACORD 5.ACORD RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I A
L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2018 (EXP. 22714/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 11 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez, i
amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín
Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González, assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicats en el BOPB de 5 d‟agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de setembre de
2017, ha acordat aprovar provisionalment la modificació de diverses ordenances
fiscals, per a la seva vigència a partir de l‟1 de gener de 2018.
ATÈS que d‟acord amb el que es preveu a l‟article 17.1 del Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRLRHL), les referides modificacions han estat exposades al públic en el
tauler d‟anuncis de l‟Ajuntament durant un termini de trenta dies, entre el dia 2
d‟octubre i 14 de novembre de 2017, ambdós inclosos, i s‟han publicat els anuncis
d‟exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (edició del dia 29 de
setembre de 2017), en el diari El Periódico (edició del dia 29 de setembre de 2017) i
en el tauler d‟anuncis de la Corporació.
Atès que en aquest període d‟exposició pública s‟han presentat escrits
d‟al·legacions, per part de la Sra. Ana González Montes, com a regidora del grup
municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat
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(Registre general d‟entrada núm. 77.821, de data 27 d‟octubre de 2017), el Sr. Jordi
Monrós i Ibañez, com a portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió-PDECAT
a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat (Registre general d‟entrada núm. 77.851,
de data 27 d‟octubre de 2017), el Sr. P. S. T. (Registre general d‟entrada núm.
81.852, de data 13 de novembre de 2017).
VIST l‟informe de la directora de serveis d‟Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos.
VISTES les reclamacions presentades per la Sra. Ana Gonzalez Montes, com a
regidora del grup municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
de Llobregat, relatives a les Ordenances Fiscals pel 2018, que en síntesi, són les
següents:
Amb caràcter previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les propostes
presentades en aquestes al·legacions, podran ser analitzades per tal d‟estudiar la
seva incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l‟expedient de proposta
de modificacions de les ordenances fiscals del proper exercici.
AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.15
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS
MERCATS MUNICIPALS I PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER
EXERCICI DEL COMERÇ
L’al·legació núm.1 -Taxa mercats- relativa a l’Article 6 (Tarifes):
Es refereix a dos punts de les tarifes:
- Punt 6.1.1.5., “Mercat del Torrent Gornal”, proposa:
“Creiem que no hi ha cap justificació, al menys en el document de la proposta
d’al·legació no s’explica, que justifiqui un increment tan important dels diferents
imports d’aquesta taxa al mercat del Torrent Gornal, arribant en alguns casos a un
increment del 80 % respecte al 2017.
Per tant, si no hi ha una explicació que justifiqui de manera clara aquest
increment, demanem la retirada d’aquest increment i que es mantingui els preus de
2017, sapiguem la difícil situació dels mercats municipals, creiem que seria una
mesura justa per no incrementar la pressió fiscal per aquest comerç minorista,
fonamental en la cohesió social i econòmica dels nostres barris.”
Resposta:
En l‟al·legació relativa a aquest primer punt, cal indicar, que l‟increment de l‟import
de la taxa pel que fa a les parades interiors, en relació a les tarifes vigents a 1 de
gener de 2017, no és degut a que s‟hagi incrementat, sense més la quota de la taxa
de les dites parades interiors del Mercat del Torrent Gornal en el percentatge del 80
% que assenyala l‟al·legació, si no que en aquest import de la taxa proposat pel
2018, es comptabilitzen les quantitats corresponents als serveis d‟obertura,
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tancament, neteja i manteniment, que a data de 1 de gener de 2017, no estaven
inclosos en la taxa, ja que aquestes quantitats, es pagaven directament a
l‟Associació de Venedors que es feia càrrec d‟aquests serveis, segons conveni
signat amb l‟Ajuntament. Ara, com diem, els imports corresponents a aquests
serveis d‟obertura, tancament, neteja i manteniment figuren inclosos a l‟import de la
taxa, tota vegada que al no haver-hi conveni signat amb l‟esmentada Associació pel
que fa a les parades interiors del Mercat, aquestes quotes es paguen dins del total
import de la taxa directament a l‟Ajuntament que és qui s‟encarrega actualment
d‟aquests serveis.
- Punt 6.1.1.8., “Mercat de Merca –2 Can Serra”, proposa:
“L’any anterior ja ens vam oposar a l’increment del 13’56 % de la taxa al Mercat
de Can Serra, i aquest any ens trobem amb una rebaixa de pràcticament del 50 %;
no entenem aquests canvis tan abruptes, que creiem responen a la falta de diàleg i
de coneixement de la realitat d’aquest barri i d’aquest Mercat. Per tant, la rebaixa de
la pressió fiscal al comerç minorista li donem suport, per alhora li demanem un
estudi i comparativa de l’estat dels mercats municipals i analitzar els criteris emprats
per definir els preus públics de cada mercat municipal.”
Resposta:
Pel que fa a la reducció de les tarifes aplicables al Mercat municipal de Merca-2
Can Serra per a l‟any 2018, en el que no hi ha cap conveni signat amb cap
Associació, és deguda a la regularització dels subministres que s‟ha pogut realitzar
en aquest Mercat. Aquests subministres estan inclosos a la quantitat total de la
taxa.
Igualment cal indicar que, es té en compte l‟informe tècnic – econòmic en el qual es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels serveis.
Pel que fa a la demanda d‟un estudi i comparativa de l‟estat dels mercats
municipals, es pot manifestar que el càlcul de les taxes de prestació de serveis en
els mercats municipals es fa amb els mateixos criteris per a tots els mercats
municipals, és a dir, tenint en compte la cobertura total del cost del servei; l‟única
variant diferenciadora és l‟existència o no de conveni
En conclusió, tal com s’indica les quotes de les taxes d’aquests dos mercats,
Torrent Gornal i Merca –2 Can Serra, inclouen serveis que corren a càrrec de
l’Ajuntament i regularitzen subministres de comptadors de titularitat
municipal, i tenint en compte els informes tècnic – econòmics, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
serveis, motiu pel qual es proposa desestimar la present reclamació.
VISTES les reclamacions presentades per el Sr. Jordi Monrós i Ibañez, com a
portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió-PDECAT a l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet de Llobregat, relatives a les Ordenances Fiscals pel 2018, que en
síntesi, són les següents:
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Amb caràcter previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les propostes
presentades en aquestes al·legacions, podran ser analitzades per tal d‟estudiar la
seva incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l‟expedient de proposta
de modificacions de les ordenances fiscals del proper exercici.

I. AL·LEGACIÓ GENÈRICA:
“Demanem la congelació de totes les taxes municipals a les quals es preveu
l’aplicació d’un increment del 2 %. Com a mesura de suport a persones, famílies i
activitats econòmiques que continuen patint els efectes de la crisi econòmica, i
també com a mesura d’incentiu.”
Resposta:
Cal indicar que per el 2018 no hi ha cap taxa que sofreixi un increment del
percentatge del 2 % tal com s‟assenyala a l‟al·legació.
Pel que fa als imports de les taxes, únicament hi ha variacions en el cas de
l‟Ordenança Fiscal 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, però
que, només hi ha modificacions en el cas de les quotes dels Mercats del Torrent
Gornal i Merca-2 Can Serra, en els que, el que es fa es la regularització de les
quotes, tenint en compte els serveis i/o els subministres que s‟hi inclouen.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa la no estimació
de la present al·legació genèrica. Sense perjudici que es puguin fer
actuacions de política social per part de l’Ajuntament.
II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.01 no ha estat modificada per el 2018.
Les al·legacions primera, segona i quarta, que tracten de bonificacions, es
refereixen a l’article 7 que regula les bonificacions de l’impost i proposen:
Primera al·legació relativa a l’article 7:
- Afegir a les bonificacions previstes:
- Increment d’un 10 % de la bonificació a la qual es poden acollir les famílies
nombroses, de manera que el seu redactat quedaria de la següent forma:
Fins a 3 fills, el 30 % de la quota
Amb 4 fills, el 40 % de la quota
Amb 5 fills, el 50 % de la quota
Amb 6 fills o més, el 60 % de la quota

…/…

48

(La bonificació a les famílies nombroses està regulada a l‟apartat 3 d‟aquest article
7)
Resposta:
Cal assenyalar que l‟Ordenança Fiscal 1.01 reguladora de l‟Impost sobre béns
immobles no forma part de l‟acord del Ple de l‟Ajuntament de data 26 de setembre
de 2017, d‟aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per
a 2018.
No obstant, a títol d‟aclariment, podem indicar que l‟actual regulació (exercici 2017)
d‟aquesta bonificació a les famílies nombroses estableix uns percentatges de
bonificació més elevats dels que es proposa en l‟al·legació. Per tant, si s‟establissin
els percentatges indicats a l‟al·legació, es produiria una reducció de la bonificació.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar la present reclamació. A títol
d’aclariment s’indica que els percentatges de bonificació regulats en
l’actualitat són més elevats que els proposats a l’al·legació.
Segona al·legació relativa a l’article 7:
“Afegir a les bonificacions previstes, un nou escalat per tal d’incloure a les famílies
monoparentals:
Família monoparental (SP) + 1 fill....SMI + 25 5 + 10 %
Família monoparental (SP) + 1 fill + un dels membres amb incapacitat superior al
33 % ... SMI + 25 % + 15 %”
Resposta:
També s‟ha d‟assenyalar que l‟Ordenança Fiscal 1.01 reguladora de l‟Impost sobre
béns immobles no forma part de l‟acord del Ple de l‟Ajuntament de data 26 de
setembre de 2017, d‟aprovació provisional de les modificacions de les ordenances
fiscals per a 2018.
Tot i això, s‟indica que, d‟acord amb l‟article 9.1 del Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que
els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de
l‟aplicació dels tractats internacionals.
Igualment, en aplicació de l‟article 14 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària (LGT), no s‟admet l‟analogia per estendre més enllà dels seus
termes estrictes l‟àmbit dels beneficis o incentius fiscals.
No obstant, es pot informar que hi ha determinades ajudes a les famílies
monoparentals que estan incloses, amb subjecció a les condicions que
s‟estableixen, a les vigents “Bases i convocatòria per a la concessió d‟ajuts per a
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persones amb escassa capacitat econòmica”, publicades al Butlletí Oficial de la
Província en data 27 de gener de 2015.
Finalment, pel que fa a les subvencions de l‟Ajuntament, podem indicar que la seva
creació i regulació no és objecte de regulació en les OOFF, sinó que ha de seguirse el procediment previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions (LGS) i al capítol I del Títol III del Reglament d‟obres i serveis (ROAS),
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, així com a la vigent Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet.
En conclusió, la al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present reclamació. Així mateix,
s’indica, que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts
a les lleis o tractats internacionals. Igualment, sense perjudici que
l’Ajuntament de l’Hospitalet contempla determinats ajuts per escassa
capacitat econòmica als que es poden acollir les famílies monoparentals.
Quarta al·legació relativa a l’article 7:
“Bonificació del 100 % per aquells pisos que els seus propietaris posin a disposició
de l’Oficina d’Habitatge, per destinar a habitatge per a joves, o per destinar a lloguer
social o comarcal.”
Resposta:
També s‟ha d‟assenyalar que l‟Ordenança Fiscal 1.01 reguladora de l‟Impost sobre
béns immobles no forma part de l‟acord del Ple de l‟Ajuntament de data 26 de
setembre de 2017, d‟aprovació provisional de les modificacions de les ordenances
fiscals per a 2018.
Tot i això, s‟aprofita per indicar que, d‟acord amb l‟article 9.1 del Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRLRHL), no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els
tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els
derivats de l‟aplicació dels tractats internacionals.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar la present reclamació.

Les al·legacions tercera, cinquena i sisena, que tracten de tipus de gravamen,
es refereixen a l’article 10 que regula la quota i el tipus de gravamen de
l’impost i proposen:
(es responen al final conjuntament)
Tercera:
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“Reducció del % corresponent tal com sol·licitem a la moció presentada pel nostre
Grup Municipal al Ple del 26/11/13”
Cinquena:
“Reducció del 3 % anual amb l’objectiu d’arribar a una reducció final del 8,9 % al
final de la legislatura. (Entenem que la situació financera actual de l’Ajuntament
permet fer gestos per reduir aquest impost i, si bé entenem que la reducció hauria
de ser directament del 8,9 % també entenem que això significaria un desajust
important en l’equilibri pressupostari).”
Sisena:
“Deixar sense efecte els apartats 4 i 5 de l’article 10 (quota i tipus de gravamen) que
figuren a la modificació de les Ordenances Fiscals 2016 (Nosaltres som promotors
de l’emprenedoria i del foment de l’ocupació i, per tant, no podem instaurar mesures
que restin atractiu a les empreses perquè s’implantin a la nostra ciutat).”
Genèrica:
En la part expositiva de l’escrit d’al·legacions es manifesta:
“SEGON.- Que el nostre grup és contrari a la majoria de les condicions que es
contemplen perquè deixen invariable la pressió fiscal a la que la ciutadania ha estat
sotmesa durant la darrera legislatura (2011-2015), especialment pel que fa a l’IBI i a
algunes de les condicions actuals, que fan que augmenti, en menor mesura, la
pressió fiscal dels ciutadans/es del nostre municipi, particularment en un context de
dificultats econòmiques que arrosseguen des de l’any 2008 i que a hores d’ara
encara estem en fase de superar.”
Resposta a la tercera, cinquena, sisena i genèrica al·legació relatives al tipus
de gravamen regulat a l’article 10 de l’Ordenança Fiscal de l’IBI:
Aquí també s‟ha d‟assenyalar, com ja ho hem fet repetidament, que l‟Ordenança
Fiscal 1.01 reguladora de l‟Impost sobre béns immobles no forma part de l‟acord del
Ple de l‟Ajuntament de data 26 de setembre de 2017, d‟aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2018.
A títol d‟aclariment s‟indica que l‟ordenació dels tributs, així com l‟establiment del
tipus impositiu dels mateixos, s‟emmarca dins de la potestat tributària i
reglamentaria de les Entitats locals, i, es desenvolupa d‟acord amb el principi
constitucional de l‟autonomia financera d‟aquestes entitats locals.
L‟exercici d‟aquestes potestats forma part de l‟activitat discrecional de
l‟Administració que, dins els límits establerts al TRLRHL (concretament, l‟article 72
que regula el tipus de gravamen) pot establir la pressió fiscal que sigui més
convenient als interessos municipals.
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L‟actual situació de les finances municipals i les mesures d‟austeritat que estant
regint i que s‟hauran de perllongar en els propers exercicis fiscals, justifiquen les
raons d‟interès públic que fonamenten la decisió de no modificar el tipus impositiu
de l‟IBI, i, en aquest sentit, així es recull a la previsió dels ingressos municipals que
es recullen al projecte de pressupostos de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2018.
En relació a l‟al·legació que anomenem genèrica, tot i que no està com al·legació
pròpiament, ja que figura en la part expositiva de l‟escrit, donat que es refereix
explícitament a l‟IBI, la intentem contestar com a al·legació genèrica i, en aquest
sentit, indiquem que en la quota de l‟IBI, pel que fa al tipus de gravamen general,
que és el tipus que afecta a la immensa majoria dels béns immobles del municipi,
cal assenyalar que no solament no ha experimentat cap augment des de l‟any 2015,
sinó que, a més a més, l‟any 2017 el tipus va ser rebaixat en un 0,5 % i, que va
representar que es rebaixava pel 98,75 % dels bens immobles del padró de
l‟impost.
En conclusió, les presents al·legacions tercera, cinquena i sisena sobre l’IBI
no fan referència al contingut de l’acord adoptat i, juntament, amb els motius
exposats, es proposa la no estimació d’aquestes al·legacions.
III. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.02
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Les dues al·legacions de l’IAE que tracten de bonificacions, es refereixen a
l’Article 4 que regula les bonificacions i reduccions de l’IAE, i proposen:
- “Bonificar el 50% de la llicència d’obertura d’aquells establiments que presentin un
pla d’auto empresa.”
– “Bonificació, de les quotes d’autònoms a pagar per les persones del municipi en
situació de desocupació o que ubiquin la seva activitat econòmica a l’Hospitalet del
100% de la quota mensual a pagar durant els 6 primers mesos, un cop deduïdes
les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte i fins el 50% de la
quota mensual a pagar els 6 mesos següents, un cop deduïdes les subvencions
d’altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 800
euros.”
Resposta a les dues anteriors al·legacions:
Pel que fa a aquestes dues al·legacions que s‟emmarquen en l‟Ordenança Fiscal
núm. 1.02, podem indicar que el contingut de les mateixes no figura entre les
bonificacions que s‟estableixen a l‟article 88 del TRLRHL, que regula les
bonificacions obligatòries i potestatives que poden acordar els ajuntaments.
Així doncs, hem de tenir en compte, pel que fa al contingut de les presents
al·legacions, el què s‟estableix a l‟article 9.1 del TRLRHL, que indica que no es
poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament
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previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l‟aplicació dels tractats
internacionals.
Igualment, l‟article 14 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
(LGT), no admet l‟analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l‟àmbit
dels beneficis o incentius fiscals.
En conclusió, pels motius exposats, es proposa la no estimació de la present
al·legació. Així mateix, a títol d’aclariment, s’indica, pel que fa al contingut
d’aquestes al·legacions, que no hi ha la normativa legal que possibiliti la seva
regulació a través de l’Ordenança Fiscal municipal.
IV. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.12
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 2.12 no ha estat modificada en l‟acord del Ple de
l‟Ajuntament de data 26 de setembre de 2017, d‟aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a l‟entrada en vigor de 1 de gener de
2018.
L’al·legació presentada que tracta de la reducció de la tarifa, es refereix a
l’article 7 que regula les tarifes, i proposa:
“- Reduir en un 15 % la tarifa d‟estacionament de vehicles a la zona blava de la
ciutat.”
Resposta:
Com hem indicat, aquesta Ordenança Fiscal 2.12 reguladora de la taxa per
l‟estacionament públic de vehicles no forma part de l‟acord del Ple de l‟Ajuntament
de data 26 de setembre de 2017, d‟aprovació provisional de les modificacions de
les ordenances fiscals per a l‟entrada en vigor de l‟1 de gener de 2018.
A títol d‟informació, cal assenyalar que les tarifes de les taxes de referència
s‟adopten a la vista dels informes tècnic – econòmics que posen de manifest el
valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels serveis respectius.
Igualment, és pot assenyalar que, fent un mostreig d‟altres municipis del nostre
entorn, amb característiques homologables, hem observat que la mitjana dels
municipis, per exemple, de Barcelona, Badalona, Cornellà, Mataró o Manresa, dóna
una quota de la taxa de 1,675 euros/hora. Aquesta taxa és superior en 0,125
euros/hora a la que figura en la Ordenança Fiscal vigent a l‟Hospitalet que és de
1,55 euros/hora.
En conclusió, la present al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat i, juntament amb les motius exposats, es proposa la no estimació
d’aquestes al·legacions.
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VISTA la reclamació presentada per el Sr. P. S. T., relativa a les Ordenances
Fiscals pel 2018, que en síntesi, és la següent:
Amb caràcter general i previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les
propostes presentades en les al·legacions, podran ser analitzades per tal d‟estudiar
la seva incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l‟expedient de
proposta de modificacions de les ordenances fiscals del proper exercici.
AL·LEGACIÓ REFERENT A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.05 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
L’al·legació presentada es refereix a l’apartat 8, punt 2, lletra d) de l’article 6
que regula les exempcions i bonificacions, i proposa:
Que en el supòsit de la certificació de l’entitat sense ànim de lucre, especialitzada
en vehicles històrics, que es demana que s’aporti, com a requisit, entre d’altres, per
a poder gaudir de la bonificació del 100 per cent de la quota de l’impost, que
“s’admeti la de les entitats que el seu objectiu principal no sigui la pràctica esportiva
i que es troben inscrites en el Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya, Direcció de Dret i Entitats del Departament de Justícia”.
Resposta:
L‟apartat 8, relatiu a la bonificació del 100 % de la quota de l‟impost aplicable als
vehicles que siguin considerats d‟interès històric, no forma part de l‟acord del Ple de
l‟Ajuntament de data 26 de setembre de 2017, d‟aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2018.
Aquest contingut de l‟apartat 8 i, concretament, lletra d) del punt 2, podrà ser
analitzat per tal d‟estudiar la seva incorporació, sempre que la normativa ho
permeti, en l‟expedient de proposta de modificacions de les ordenances fiscals del
proper exercici.
En conclusió, la present al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa la no estimació d’aquesta reclamació.
ATÈS que l‟òrgan competent per a la resolució de les reclamacions presentades i
per l‟adopció dels acords definitius que escaiguin és el Ple de l‟Ajuntament, d‟acord
amb l‟article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
ATÈS que caldrà informe previ de l‟interventor d‟acord amb el que disposa l‟article
214.2.a) del TRLRHL.
VIST l‟informe jurídic i la documentació que consta a l‟expedient.
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El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS formulades a les Ordenances
fiscals 2018 per part de:la Sra. Ana González Montes, com a regidora portaveu del
grup municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat,
el Sr. Jordi Monrós i Ibañez, com a portaveu del Grup Polític de Convergència i
Unió-PDECAT a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat i el Sr. P. S. T., totes
aquestes al·legacions relatives als acords, d‟aprovació amb caràcter provisional de
les modificacions de les Ordenances Fiscals Reguladores dels tributs per al 2018,
adoptats pel Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2017,
amb les motivacions de la no estimació o la desestimació de les al·legacions, de
conformitat amb els fonaments continguts en els apartats anteriors d‟aquest informe
i que figuren a la part expositiva del propi acord.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT, per a la seva vigència a partir de l‟1 de
gener de 2018, les modificacions de les ordenances fiscals aprovades
provisionalment per acord de Ple de l‟Ajuntament, del dia 26 de setembre de 2017.
TERCER.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els
anteriors acords i el text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals.
QUART.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció General, a les persones
interessades i els representants dels grups polítics que han formulat les
reclamacions respectives.
ACORD 6.ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
GENERAL PER A L’EXERCICI 2018 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL
SERVEI DE L’AJUNTAMENT (EXP. 31132/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 11 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez, i
amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín
Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González, assistents presents
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en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorguen els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de
2016, publicat en el BOPB el 5 d‟agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST el projecte de pressupost general per a 2018, elaborat per l‟Òrgan de
Programació i Pressupostos d‟acord amb el que es preveu a l‟article 31.2.b) del
Reglament de govern i administració de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat,
aprovat inicialment per acord del Ple de l‟ajuntament de 25 d‟octubre de 2011;
elevat a aprovació definitiva per decret 9394/2011, de 19 de desembre i publicat al
BOPB en data 12.1.2012.
ATÈS que el contingut del projecte de pressupost s‟ajusta al que es preveu a la
secció 1ª del capítol I, títol VI del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que la llei orgànica 2/2012 de 27 d‟abril d‟Estabilitat Pressupostària i
sostenibilitat financera, estableix en l‟article 3, el principi d‟estabilitat pressupostària
per cadascun dels ens que integren el sector administració pública, delimitat el seu
article 2.
ATÈS que la plantilla del personal al servei de l‟ajuntament s‟ha elaborat d‟acord al
que es preveu a l‟article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases
del règim local, article 283 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, i articles 25 a 28 del
Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol.
VISTOS els informes de la Intervenció General 64/2017 relatiu als Pressupost
General de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2018 i 65/2017 relatiu al compliment dels
objectius d‟estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa.
VIST l‟informe del Servei de Recursos Humans en relació a l‟article 123.1.n) de la
Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local.
ATÈS que la Junta de Govern Local ha aprovat, en sessió de 13 de desembre de
2017, el projecte de pressupost de referència.
ATÈS que l‟òrgan competent per a l‟aprovació del pressupost i la plantilla és el Ple
de l‟ajuntament, d‟acord amb l‟article 123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril,
reguladora de les bases del règim local, i l‟article 168.4 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març.
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El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals,
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat per a l‟exercici 2018, integrat pel pressupost del propi
Ajuntament, per les previsions d‟ingressos i despeses de la Societat Mercantil de
capital integrament municipal La Farga, Gestió d‟Equipaments Municipals S.A.; pel
Pressupost Consolidat de conformitat amb l‟article 162 del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març; i per les Bases d‟Execució del Pressupost, segons el detall següent:

a) Pressupost de l’Ajuntament :
ESTAT D'INGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes

108.308.700,44

Capítol 2 Impostos indirectes

10.604.664,49

Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos

25.671.893,64

Capítol 4 Transferències corrents

80.596.312,42

Capítol 5 Ingressos patrimonials

2.329.350,00

OPERACIONS CORRENTS
Capítol 6 Alienació d'inversions reals

227.510.920,99
0,00

Capítol 7 Transferències de capital

13.739.079,01

OPERACIONS DE CAPITAL

13.739.079,01

OPERACIONS NO FINANCERES
Capítol 8 Actius Financers

241.250.000,00
0,00

Capítol 9 Passius Financers

9.150.000,00

OPERACIONS FINANCERES

9.150.000,00

TOTAL INGRESSOS

250.400.000,00

ESTAT DE DESPESES
Capítol 1 Despeses de Personal
Capítol 2 Despeses corrents en bens i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Fons de contingència i altres imprevistos
DESPESES CORRENTS

83.801.283,58
103.631.168,42
3.017.000,00
15.599.209,27
500.000,00
206.548.661,27

…/…

57

Capítol 6 Inversions reals

22.889.079,01

Capítol 7 Transferències de capital

6.112.259,72

DESPESES DE CAPITAL

29.001.338,73

DESPESES NO FINANCERES

235.550.000,00

Capítol 8 Actius financers

0,00

Capítol 9 Passius financers

14.850.000,00

DESPESES FINANCERES

14.850.000,00

TOTAL DESPESES

250.400.000,00

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

2018

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

3.422.577,15

b) Pres tacions de s erveis

3.422.577,15

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

-

795.180,00

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

-

5. Altres ingres s os d' explotació.

795.180,00
3.100.680,18

a) Ingres s os acces s oris i altres de ges tió corrent.

588.787,40

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

2.511.892,78
- 4.323.234,15

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

- 3.285.009,36

b) Càrregues s ocials .

- 1.038.224,79

7. Altres des pes es d' explotació.

- 1.335.147,18

a) Serveis exteriors .

- 1.298.967,18

b) Tributs .

-

36.180,00

-

337.190,95

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

267.494,95

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

-

12. Ingres s os financers .

-

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

-

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

-

A.3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS.

-

17. Im pos t s obre beneficis .

-

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

-

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

0,00

Harmonització amb estructura pressupostària
Estat d‟ingressos
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CAPÍTOLS

IMPORT

1
2
3
4
5

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

OPERACIONS CORRENTS

6
7

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
-

OPERACIONS DE CAPITAL

8
9

3.422.577,15
2.511.892,78
588.787,40
6.523.257,33

Actius financers
Passius financers

OPERACIONS FINANCERES
TOTAL
Subvencions Capital Transf a Resultats
TOTAL

6.523.257,33
267.494,95
6.790.752,28

Estat de despeses
CAPÍTOLS

IMPORT

1
2
3
4

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

6.453.561,33

OPERACIONS CORRENTS

6
7

Inversions reals
Transferències de capital
-

OPERACIONS DE CAPITAL

8
9
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL
Amortitzacions
TOTAL

4.323.234,15
2.130.327,18

Actius financers
Passius financers
6.453.561,33
337.190,95
6.790.752,28

c) Estat de consolidació del Projecte de Pressupost de l’any 2018 de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i de la Societat Mercantil de
capital integrament municipal La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals S.A.
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (article 168)
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INGRESSOS PER CAPITOLS

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
108.308.700,44
0,00
10.604.664,49
0,00
29.094.470,79
2.554.207,55
83.108.205,20
2.511.892,78
2.918.137,40
0,00
234.034.178,32
5.066.100,33
0,00
0,00
13.739.079,01
0,00
13.739.079,01
0,00
247.773.257,33
5.066.100,33
0,00
0,00
9.150.000,00
0,00
9.150.000,00
0,00

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Operacions corrents (cap.1 a 5)
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
108.308.700,44
0,00
10.604.664,49
0,00
25.671.893,64
3.422.577,15
80.596.312,42
2.511.892,78
2.329.350,00
588.787,40
227.510.920,99
6.523.257,33
0,00
0,00
13.739.079,01
0,00
13.739.079,01
0,00
241.250.000,00
6.523.257,33
0,00
0,00
9.150.000,00
0,00
9.150.000,00
0,00

TOTAL

250.400.000,00

6.523.257,33
267.494,95

267.494,95

250.400.000,00

6.790.752,28

257.190.752,28

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

DESPESES PER CAPITOLS

256.923.257,33

5.066.100,33

251.857.157,00

5.066.100,33

252.124.651,95

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
88.124.517,73
0,00
105.761.495,60
2.554.207,55
3.017.000,00
0,00
15.599.209,27
2.511.892,78
500.000,00
0,00
213.002.222,60
5.066.100,33
22.889.079,01
0,00
6.112.259,72
0,00
29.001.338,73
0,00
242.003.561,33
5.066.100,33
0,00
0,00
14.850.000,00
0,00
14.850.000,00
0,00

Total
consolidat
88.124.517,73
103.207.288,05
3.017.000,00
13.087.316,49
500.000,00
207.936.122,27
22.889.079,01
6.112.259,72
29.001.338,73
236.937.461,00
0,00
14.850.000,00
14.850.000,00

1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
Operacions corrents (cap.1 a 5)
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
83.801.283,58
4.323.234,15
103.631.168,42
2.130.327,18
3.017.000,00
0,00
15.599.209,27
0,00
500.000,00
0,00
206.548.661,27
6.453.561,33
22.889.079,01
0,00
6.112.259,72
0,00
29.001.338,73
0,00
235.550.000,00
6.453.561,33
0,00
0,00
14.850.000,00
0,00
14.850.000,00
0,00

TOTAL

250.400.000,00

6.453.561,33
337.190,95

337.190,95

250.400.000,00

6.790.752,28

257.190.752,28

Amortitzacions
TOTAL

Total
consolidat
108.308.700,44
10.604.664,49
26.540.263,24
80.596.312,42
2.918.137,40
228.968.077,99
0,00
13.739.079,01
13.739.079,01
242.707.157,00
0,00
9.150.000,00
9.150.000,00

256.853.561,33

267.494,95

5.066.100,33

251.787.461,00

5.066.100,33

252.124.651,95

337.190,95

PRESSUPOST CONSOLIDAT
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, art. 2 de la llei Orgànica
2/2012, de 27 d‟abril d‟Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
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INGRESSOS PER CAPITOLS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Operacions corrents (cap. 1 a 5)
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financera (cap. 8 i 9)

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
108.308.700,44
0,00
10.604.664,49
0,00
25.671.893,64
3.422.577,15
80.596.312,42
2.511.892,78
2.329.350,00
588.787,40
227.510.920,99
6.523.257,33
0,00
0,00
13.739.079,01
0,00
13.739.079,01
0,00
241.250.000,00
6.523.257,33
0,00
0,00
9.150.000,00
0,00
9.150.000,00
0,00

TOTAL

250.400.000,00

6.523.257,33

250.400.000,00

267.494,95
6.790.752,28

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

DESPESES PER CAPITOLS
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
Operacions corrents (cap. 1 a 5)
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
83.801.283,58
4.323.234,15
103.631.168,42
2.130.327,18
3.017.000,00
0,00
15.599.209,27
0,00
500.000,00
0,00
206.548.661,27
6.453.561,33
22.889.079,01
0,00
6.112.259,72
0,00
29.001.338,73
0,00
235.550.000,00
6.453.561,33
0,00
0,00
14.850.000,00
0,00
14.850.000,00
0,00

TOTAL

250.400.000,00

6.453.561,33

250.400.000,00

6.790.752,28

Amortitzacions
TOTAL

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
108.308.700,44
0,00
10.604.664,49
0,00
29.115.020,79 2.554.207,55
83.177.655,20 2.572.892,78
2.918.137,40
0,00
234.124.178,32 5.127.100,33
0,00
0,00
13.739.079,01
0,00
13.739.079,01
0,00
247.863.257,33 5.127.100,33
0,00
0,00
9.150.000,00
0,00
9.150.000,00
0,00

Total
consolidat
108.308.700,44
10.604.664,49
26.560.813,24
80.604.762,42
2.918.137,40
228.997.077,99
0,00
13.739.079,01
13.739.079,01
242.736.157,00
0,00
9.150.000,00
9.150.000,00

90.000,00

257.013.257,33

5.127.100,33

251.886.157,00

90.000,00

267.494,95
257.280.752,28

5.127.100,33

267.494,95
252.153.651,95

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
88.124.517,73
0,00
105.851.495,60 2.554.207,55
3.017.000,00
0,00
15.599.209,27 2.572.892,78
500.000,00
0,00
213.092.222,60 5.127.100,33
22.889.079,01
0,00
6.112.259,72
0,00
29.001.338,73
0,00
242.093.561,33 5.127.100,33
0,00
0,00
14.850.000,00
0,00
14.850.000,00
0,00

Total
consolidat
88.124.517,73
103.297.288,05
3.017.000,00
13.026.316,49
500.000,00
207.965.122,27
22.889.079,01
6.112.259,72
29.001.338,73
236.966.461,00
0,00
14.850.000,00
14.850.000,00

90.000,00

256.943.561,33

5.127.100,33

251.816.461,00

90.000,00

257.280.752,28

5.127.100,33

252.153.651,95

Fundació Privada
Arranz Bravo

20.550,00
69.450,00
0,00
90.000,00

0,00
90.000,00

0,00

Fundació Privada
Arranz Bravo
90.000,00

90.000,00

0,00
90.000,00

0,00

337.190,95

337.190,95

337.190,95

d) Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat per a l’exercici 2018:
TÍTOL PRIMER
Normes generals, règim jurídic
CAPITOL 1
Normes Generals, règim jurídic i àmbit d’aplicació
Article 1r. Objecte, règim jurídic i àmbit d’aplicació de les bases d’execució
1.1.

Objecte.
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Aquestes bases s‟estableixen a l‟empara de l‟ establert en l‟article 165.1 del
TRLRHL i l‟article 9 del Reial decret 500/1990, de 20 d‟abril, amb l‟objecte d‟adaptar
les disposicions generals en matèria pressupostària a l‟organització i funcionament
de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat.
1.2. Règim jurídic
El marc legal pel que es regeixen aquestes bases està constituït per:









Llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de las bases de règim local (LBRL)
Els articles 162 a 223 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL).
El Reial decret 500/1990, d‟20 de abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals (RD/500/90)
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. (LOEPSF).
El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, que desenvolupa la Llei
18/2001 general d‟estabilitat pressupostària en tot allò en que no s‟oposi a
les lleis orgàniques esmentades en els paràgrafs anteriors.
Ordre HAP/2105/2012, d‟1 d‟octubre, pel que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d‟informació previstes en la LOEPSF.
Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s‟aprova l‟estructura
dels pressupostos dels ens locals.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Minhafp, per la que s‟aprova
la Instrucció del model normal de comptabilitat local, que serà d‟aplicació a
la comptabilització del pressupost, execució i liquidació.

1.3. Àmbit d’aplicació
a) Àmbit d’aplicació funcional
Les presents bases s‟aplicaran al pressupost de l‟Ajuntament i a l‟estat de
previsions d‟ingressos i despeses de l‟entitat mercantil de capital íntegrament local
La Farga, Gestió d‟Equipaments Municipals SA.
b) Àmbit d’aplicació temporal
Aquestes bases tindran la mateixa vigència que el pressupost. En cas de pròrroga
del pressupost regiran durant el període de dita pròrroga.
Article 2n.- De l’aprovació dels estats de despeses i ingressos del pressupost
general per a 2018
1.- El Pressupost General de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat està integrat
pel pressupost municipal i l‟estat de previsions d‟ingressos i despeses de La Farga
GEM SA.
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Als efectes del que disposa l‟article 2.1 de la LOEPSF els ens que integren el sector
administracions públiques, per al càlcul del compliment dels objectius d‟estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera són:
 L‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat
 La Societat mercantil de capital íntegrament municipal “la Farga, gestió
d‟equipaments Municipals, SA
 La Fundació privada municipal Arranz Bravo
El pressupost de l‟Ajuntament ascendeix a 250.400.000,00 euros.
Els estats de previsions d‟ingressos i despeses de la societat municipal La Farga
Gestió d‟Equipaments Municipals SA ascendeixen a 6.790.752,28 euros.
2.- Per a l‟execució dels programes integrats en els estats de despeses dels
pressupostos dels ens esmentats en l‟article primer, excepte els referits a la societat
mercantil de capital íntegrament municipal, s‟aproven crèdits en els capítols
econòmics I a IX pels imports que es detallen a continuació segons la distribució per
programes que s‟adjunta com annex al pressupost general:

PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominació

Pressupost
2018

Despesa de personal
83.801.283,58
Despeses en béns corrents i serveis
103.631.168,42
Despeses financeres
3.017.000,00
15.599.209,27
Transferències corrents
500.000,00
Fons de contingència i altres imprevistos
22.889.079,01
Inversions reals
6.112.259,72
Transferències de capital
0,00
Actius financers
14.850.000,00
Passius financers
Total 250.400.000,00
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PREVISIONS D'INGRESSOS
Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominació

Pressupost
2018

Impostos directes
108.308.700,44
Impostos indirectes
10.604.664,49
Taxes, preus públics i altres ingressos
25.671.893,64
80.596.312,42
Transferències corrents
2.329.350,00
Ingressos patrimonials
0,00
Alienació d‟inversions reals
13.739.079,91
Transferències de capital
0,00
Actius financers
9.150.000,00
Passius financers
Total 250.400.000,90

3.- L‟import de les transferències internes previstes en el pressupost de
l‟Ajuntament a favor de La Farga GEM SA són les que tot seguit es detallen:

Concepte
Encàrrecs de gestió
Transferències
TOTAL

Import
2.554.207,55
2.511.892,78
5.066.100,33

4.- Per a l‟amortització dels passius financers s‟autoritzen crèdits en els estats de
despeses dels ens que integren el pressupost general per import de 14.850.000,00
euros, figurant el seu desglossament com annex al pressupost general.
5.- Estructura pressupostària
Les aplicacions pressupostàries de l‟estat de despeses estaran integrades per la
conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica, regulades a
l‟Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, modificada per l‟Ordre EHA 419/2014,
de 14 de març:
‒ La classificació orgànica informarà sobre qui gasta.
‒ La classificació per programes informarà sobre la finalitat o destí de la
despesa (per a què es gasta).
‒ La classificació econòmica informarà sobre la naturalesa de la despesa (en
què es gasta).
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6.- Estructura de l‟estat d‟ingressos. Els conceptes pressupostaris d‟ingressos
vindran determinats únicament per la classificació econòmica.
7.- A més de les codificacions que integren l‟estructura pressupostària del
pressupost municipal i dels comptes en que s‟estructuren les previsions d‟ingressos
i despeses de la societat mercantil, totes les obligacions reconegudes i els drets
reconeguts es codificaran també per centres de cost i/o activitats.

Article 3r.- Classificació per Seccions pressupostàries (codi orgànic) i per
Àrees de despesa dels crèdits dins del pressupost de l'Ajuntament per a 2018.
Els crèdits inclosos en els Capítols I al IX de l‟estat de despeses del pressupost de
l'Ajuntament, s'agrupen en Seccions pressupostàries (codi orgànic), d‟acord amb la
divisió de l‟administració municipal de l‟Ajuntament en les àrees executives
actualment establertes en el Decret 6374/2016, de 26 de juliol de 2016 i la
modificació per Decret 10752/2016, de 27 de desembre.

Codi orgànic.
Secció
pressupostària
01
02
03
04
05
06
07

Denominació

Pressupost
2018

Alcaldia - Presidència
12.172.211,11
Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament
Econòmic i Ocupació
8.197.597,15
Seguretat, Convivència i Civisme
29.430.852,82
Benestar i Drets Socials
77.339.208,80
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
65.408.230,59
Hisenda i Serveis Centrals
54.055.722,78
Àrees Territorials
3.796.176,75
TOTAL 250.400.000,00

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

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

Pressupost
2018
89.373.764,47
28.625.914,82
52.563.764,93
5.922.205,46
56.557.350,32
17.357.000,00
250.400.000,00
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Article 4rt.- Del finançament dels crèdits del pressupost de despeses de
l’ajuntament per a 2018
1.- Els crèdits aprovats a l‟estat de despeses de l‟Ajuntament es finançaran amb els
drets econòmics a liquidar durant l‟exercici que es detallen en l‟estat d‟ingressos
estimats en un import de 250.400.000,00 euros.
No obstant la disponibilitat dels crèdits de despesa, quedarà subjecte al compliment
del que es preveu a l‟article 173.6 TRLRHL. Per al compliment d‟aquest article en el
mateix acte d‟aprovació del pressupost es determinarà la no disponibilitat dels
crèdits de les aplicacions pressupostàries que es financin total o parcialment amb
ingressos afectats mentre no s‟acrediti documentalment la disponibilitat d‟aquests,
així com en d‟altres supòsits de despeses que vegin condicionada la seva execució
a la realització d‟ingressos previstos en el pressupost de realització incerta.
S‟autoritza a la Junta de Govern Local, previ informe de la Intervenció general, per a
la reposició dels crèdits declarats no disponibles quan s‟acrediti la plena
disponibilitat del finançament de les despeses o desapareguin les condicions que
fonamentaven la situació de no disponibles.
2.- L‟actualització dels crèdits pressupostaris i el seu finançament previstos en els
projectes inclosos en l‟annex d‟inversions del pressupost de l‟exercici 2018 es durà
a terme per trimestres naturals vençuts. D‟aquesta actualització se‟n donarà compte
al Ple municipal conjuntament amb el primer expedient de modificació de crèdit que
es sotmeti a la seva aprovació una vegada transcorregut el trimestre natural.
3.- Els crèdits aprovats en els estats de recursos de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal es finançaran amb els drets econòmics a ingressar durant
l‟exercici, que es detallen en l‟estat de recursos de la mateixa, i que s‟estimen en
6.523.257,33 euros, els quals, d‟acord amb el quadre resum del pressupost general
consolidat que s‟adjunta a l‟expedient es destinaran íntegrament a la societat "La
Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA.
CAPÍTOL SEGON
Normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris
Article 5è.- Les modificacions de crèdit
1. El pressupost de despeses podrà ser modificat mitjançant les següents
modalitats d‟expedients de modificacions:
 Crèdits extraordinaris.


Suplements de crèdit.



Ampliacions de crèdit.



Transferències de crèdit.



Incorporació de romanents de crèdit.
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Generació de crèdit per ingressos.



Baixes per anul·lació.

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


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



Generació de crèdits per ingressos.



Ampliacions de crèdits, sempre que 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 i no meritats que s‟empararan amb
el tipus de modificació de crèdits que correspongui en funció de la
naturalesa dels mateixos.

4.- Les modificacions del pressupost que siguin competència del Ple entraran en
vigor al dia següent de publicar els acords definitius d‟aprovació i el resum per
capítols en el Butlletí Oficial de la Província. Les modificacions aprovades per la
Junta de Govern Local són executives des del moment de la seva aprovació.
5.- La comptabilització de les modificacions del pressupost s‟efectuarà en el
moment en que siguin executives.
6.- El procediment d‟elaboració i aprovació de les modificacions dels crèdits
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.
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7.- Els expedients de modificacions pressupostàries s'iniciaran mitjançant provisió
del titular de la secció pressupostària que els proposi. En el cas de modificacions
pressupostàries que afectin a operacions de capital (crèdits d‟inversions,
transferències de capital, actius i passius financers), i incorporació de romanents de
crèdit la provisió d'inici correspondrà al titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals.
8.- Per donar curs a una proposta de modificació de crèdit es requerirà la confecció
del corresponent expedient en el qual es justificaran adequadament els següents
extrems.
a. Motivació clara i suficient de la necessitat de la modificació.
b. Destinació específica de les noves aplicacions pressupostàries
c. Recursos que financin la modificació. En cas que la modificació es financi
amb minoracions d‟altres aplicacions pressupostàries, justificació de la
minoració i acreditació que aquesta no suposarà un detriment en la
prestació del servei.
d. En cas de modificacions per crèdits extraordinaris o suplements de crèdit,
s‟haurà d‟acreditar també la impossibilitat d‟ajornar la despesa fins a
l‟exercici següent.
e. Informe del/la gerent, o del coordinador/a, director/a de serveis, cap de
serveis de la secció pressupostària gestora de la despesa i en el cas
d'absència, vacant, malaltia, abstenció legal o reglamentària d‟aquests, la
persona que el substitueixi. L‟informe haurà d‟expressar la incidència que
aquesta modificació tindrà en els respectius objectius.
f.

Fitxa del projecte de despesa amb finançament afectat en el cas que la
modificació pressupostària correspongui a despeses d‟aquesta naturalesa.

9.- Iniciat l'expedient mitjançant la corresponent provisió i complimentat el model
normalitzat escaient, degudament qualificat jurídicament i incorporats els informes
previstos en la normativa vigent, així com els addicionals continguts en el present
capítol, l'expedient es trametrà a l‟Òrgan de Programació i Pressupostos que
comprovarà la correcció del mateix, retornant-lo a la dependència gestora pel cas
que s'observi incompliment de qualsevol tipus i sotmetent-lo, quan estigui
correctament complimentat, a informe de la Intervenció General de conformitat amb
el que disposen el TRLRHL i el Reial decret 500/1990.
10.- La Intervenció General emetrà els informes preceptius en aplicació del
TRLRHL i de la Llei 2/2012, de 27 d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) i efectuarà la tramitació comptable que preveu la Instrucció del
model normal de comptabilitat local aprovada per Ordre del HAP/1781/2013 de 20
de setembre i la Instrucció de comptabilitat per a la central comptable aprovada pel
Ple de l'Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2003, retornant-lo un cop
complimentades les actuacions anteriors a l‟Òrgan de Programació i Pressupostos,
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als efectes de l‟elaboració de la corresponent proposta d‟acord a l‟òrgan competent
per la seva aprovació, prèvia fiscalització de la Intervenció General.
11.- Els expedients de modificacions pressupostàries, no importa quina sigui la seva
qualificació jurídica, seran arxivats per l‟Òrgan de Programació i Pressupostos
durant l'exercici pressupostari per la remissió a la Intervenció General, abans del 31
de març de l'exercici immediatament posterior de la totalitat dels expedients
tramitats perquè aquesta formi el Compte General de l'Administració municipal.
12.- Els expedients de modificació de crèdits que es tramitin per a l‟aprovació del
Ple seran proposats pel titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals.
13.- En cas de discrepància entre l'informe emès per l‟Òrgan de Programació i
Pressupostos i la proposta de modificació pressupostària efectuada per l'àrea
gestora, aquesta serà resolta per la Junta de Govern Local a la vista de la proposta
i l‟informe raonat del titular la de l‟Àrea d„Hisenda i Serveis Centrals.
14.- En cas de discrepància amb l‟informe emès per l‟Òrgan de Programació i
Pressupostos i la Intervenció General, aquesta manifestarà el seu reparament per
escrit abans de l‟adopció de l‟acord, segon l‟establert a l‟article 215 del TRLRLHL.
Article 6è.- Crèdits ampliables i incorporacions de romanents de crèdit
6.1 Crèdits ampliables
De conformitat amb el que estableix l'article 178 del TRLRHL i l‟article 39 del Reial
decret 500/1990, de 20/4 tindran la consideració de crèdits ampliable, les
aplicacions pressupostàries que es financen amb recursos expressament afectats,
havent-se d‟acreditar per a la tramitació de l‟expedient el reconeixement en ferm de
majors drets sobre els previstos en el pressupost d‟ingressos, que estiguin afectats
al crèdit que es pretén ampliar.
Tot seguit es detallen les partides ampliables del pressupost de l‟exercici 2018.
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01 ALCALDIA PRESIDÈNCIA
PROGRAMA

9201 SECRETARIA GENERAL

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA

227.05.00 Processos electorals

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

03 SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
PROGRAMA

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA

1300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SEGURETAT,
CONVIVÈNCIA I CIVISME

226.99.00 Altres despeses diverses

1320 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

214.00.00 Reparació, manteniment i conservació de
material de transport

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

04 BENESTAR I DRETS SOCIALS
PROGRAMA
2311 SERVEIS SOCIALS
2312 IGUALTAT I LGTBI
3230 MANTENIMENT CENTRES DOCENTS
3331 CENTRE CULTURAL METROPOLITÀ TECLA
SALA
3370 INSTAL.LACIONS DE LLEURE PER A JOVES
3420 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
143.01.01 Altre personal subvencions
227.06.10 Estudis i treballs tècnics. Polítiques d'igualtat
home-dona
212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
226.99.01 Altres despeses diverses Centre d'Art Tecla
Sala
212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Conveni Ministeri d'Assumptes Socials
Diputació de Barcelona
Ingressos per sinistralitat
Altres ingressos Centre d'art Tecla Sala
Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat

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

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
226.99.02 Altres despeses diverses execucions
subsidiàries
210.01.00 Manteniment i conservació de la
pavimentació
210.03.00 Reparacions, manteniment i conservació
d'infraestructures i béns naturals (Via Pública)
210.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
d'infraestructures i béns naturals (enllumenat)

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
ingressos efectius per tal concepte i de
multes coercitives
Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat

9331 MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS

212.00.01 Conservació i manteniment edificis
municipals-obra civil

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

9331 MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS

213.00.01 Conservació i manteniment edificis
municipals-instal.lacions

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

06 HISENDA I SERVEIS CENTRALS
PROGRAMA

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

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
216.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
d'equipament per a processos d'informació
226.03.00 Publicacions en diaris oficials
226.03.00 Publicacions en diaris oficials
464.00.00 Transferències corrents a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona

9430 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS
LOCALS

764.00.00 Transferències de capital a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona

9205 SISTEMES INFORMACIÓ CORPORATIVA

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

6.2 Incorporació de romanents de crèdit
1.

Els centres gestors de la despesa comunicaran a la Intervenció General les
actuacions que es financin amb ingressos afectats que haurien de ser objecte
d‟incorporació, així com de les que no procedeix la seva incorporació totalment
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o parcialment perquè ha finalitzat l‟execució o esdevé impossible realitzar-la,
mitjançant escrit raonat del responsable del centre. La Intervenció General,
efectuades les operacions de tancament prèvies a la liquidació de l‟exercici
comprovarà les peticions dels centres gestors i la procedència i quantia dels
romanents a incorporar obligatòriament a l‟exercici 2018 i comunicarà als
centres gestors aquells romanents de crèdit que tot i haver-los sol·licitat per les
àrees no són incorporables.
2.

Les modificacions per incorporació de romanents es tramitaran una vegada
aprovada la liquidació del pressupost, si bé excepcionalment, previ informe
raonat del servei gestor, s‟autoritza la incorporació de romanents de crèdit de
caràcter obligatori i urgent, abans de l‟aprovació de la liquidació del pressupost,
previ informe de la Intervenció General, que comprovarà l‟existència dels
recursos financers corresponents.

3.

Els saldos sobrants de romanents de crèdit finançats amb operacions de
crèdit resultants de la liquidació de l‟exercici 2017 conformaran un romanent
únic que podrà ser incorporat al pressupost de l‟exercici 2018. Per defecte, els
saldos dels romanents esmentats finançats amb operacions de crèdit a llarg
termini també poden ser destinats a amortització anticipada de les
corresponents operacions financeres contractades o, en funció de l‟agent
finançador, les quantitats sobrants seran reintegrades o s‟aprovarà per l‟òrgan
competent el canvi de destí.

Article 7è.- Vinculació dels crèdits pressupostaris
1.- Els crèdits imputables a l'estat de despeses del pressupost de l‟Ajuntament,
tenen caràcter limitatiu i es vinculen amb subjecció a la classificació orgànica per
seccions pressupostàries, per a la xarxa de programes inclosa com annex als
pressupostos generals i econòmica segons l‟estructura establerta a l‟Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, sens perjudici de la classificació a nivells
inferiors al de concepte pressupostari que es conté en els propis pressupostos.
2.- Vinculacions jurídiques
2.1. Crèdits no inclosos en projectes de despesa amb finançament afectat.
a) Despeses del capítol 1 “despesa de personal”
a. Regla general
 Classificació orgànica: completa


Classificació programa: 1 dígit (àrea de despesa)



Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)

b. Excepcions a la regla general
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Despeses corresponents a productivitat (concepte 151) i gratificacions
extraordinàries (concepte 150)


Classificació orgànica: completa



Classificació programa: 4 dígits (programa)



Classificació econòmica: 3 dígits (concepte)

b) Despeses del capítol 2 “béns corrents i serveis” i capítol 6 “inversions
reals” (aquestes últimes sempre que es financin íntegrament amb
recursos ordinaris).
a. Regla general




Classificació orgànica: completa
Classificació programa: 2 dígits (política de despesa)
Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)

b. Excepcions a la regla general









Lloguers locals (partida 202.00.00)
Lloguers pàrquings (partida 202.00.01)
Manteniment maquinària (partida 213.00.00)
Manteniment xarxa telecomunicacions (partida 213.01.00)
Electricitat (partida 221.00)
Gas (partida 221.02)
Aigua (partida 221.01)
Telèfon (partida 222.00)
En aquests casos la vinculació serà la següent:
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 2 dígits (política de despesa)
 Classificació econòmica: 2 dígits (article)










Material d‟oficina ordinari no inventariable (partida 220.00.00)
Paper, fotocopiadores, fax (220.00.01 )
Material oficina impresos, sobres i papereria (partida 220.00.02
Material oficina impresos reprografia (partida 220.00.03)
Adquisició material informàtic (partida 220.02.00)
Contractes externs neteja (partida 227.00.00)
Contractes externs seguretat vigilància edificis centrals (partida 227.01.00)
Contractes externs controladors edificis centrals (partida 227.01.01)
En aquests casos la vinculació serà la següent:
 Classificació orgànica: completa
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Classificació programa: 2 dígits (política de despesa)
Classificació econòmica: 3 dígits (concepte)

c) Despeses dels capítols 4 “subvencions i transferències corrents” i 7
“transferències de capital”
a. Regla general




Classificació orgànica: completa
Classificació programa: 2 dígits (política de despesa)
Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)

b. Excepcions a la regla general
 Les subvencions i transferències nominatives vincularan la pròpia
aplicació pressupostària.
d) Despeses financeres
“passius financers.




dels capítols 3 “despeses financeres” i 9

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

2.2. Crèdits finançats amb ingressos afectats i projectes d’inversions
a. Regla general
Codi projecte: complet
Classificació orgànica: completa
Classificació per programes: dos dígits (política de despesa)
Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)
b. Excepcions a la regla general


Projectes amb finançament afectat de les polítiques de despesa
24”foment de l‟ocupació”, 43 “comerç, turisme i petites i mitjanes
empreses”, 46 “investigació, desenvolupament i innovació” i 49 “
altres actuacions de caràcter econòmic”

Cada projecte amb finançament afectat s‟identificarà amb un codi de projecte
d‟acord amb la regla 23 de la ICAL. El nivell de vinculació s‟establirà per programa
pressupostari desenvolupat al màxim nivell. Si les condicions de l‟acord de
concessió del finançament ho permeten es podran vincular també a nivell de
capítol,
 Codi projecte: complet
 Classificació orgànica : completa
 Classificació programa a 5 dígits (subprograma)
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2.3. Especialitats en les vinculacions jurídiques
En el cas de reconeixements de crèdit derivats d‟actes de conversió i convalidació
administratives es requereix prèviament l‟obertura d‟una aplicació pressupostària
dins la bossa de vinculació jurídica a que sigui imputable la despesa, amb dotació
inicial zero (0), en aplicació d'allò que es disposa a l'article 10.3 amb el codi 50.
Cas que durant l‟exercici 2018 es modifiqui el pressupost mitjançant crèdits
extraordinaris, les aplicacions pressupostàries que es donin d‟alta quedaran
vinculades en sí mateixes.
El control comptable de les despeses imputables a aplicacions integrades en el
mateix nivell de vinculació jurídica, s‟efectuarà a nivell d‟aplicació.
La fiscalització de la despesa s‟efectuarà respecte del límit definit pel nivell de
vinculació jurídica.
Es podrà retenir crèdit o autoritzar despeses sempre que hagi crèdit suficient dins la
bossa de vinculació jurídica.
Per necessitats de gestió pressupostària i a petició del servei gestor, el Servei de
comptabilitat podrà crear una aplicació pressupostària nova amb crèdit inicial zero
dins d‟una bossa de vinculació jurídica ja existent sense necessitat d‟aprovar un
expedient de modificació de crèdit.
En cap cas es poden adquirir compromisos de despesa en quantia superior als
crèdits autoritzats a nivell de vinculació jurídica, essent nuls de ple dret els acords,
resolucions i actes administratius que infringeixin aquesta norma, sense perjudici de
les responsabilitats que en el seu cas se‟n derivin.
Article 8è. Modificacions de crèdit a càrrec del fons de contingència
El crèdits pressupostaris dotats en el pressupost general de l‟exercici 2018 a càrrec
del Fons de Contingència previst en l‟article 31 LOEPSF tindran com a finalitat fer
front a necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no estiguin previstes
inicialment en el pressupost, i es destinarà a finançar modificacions de crèdit.
Article 9è. Normes específiques en matèria de subvencions
1.
a.

Sol·licitud de subvencions:
Correspon als Tinents/es d‟alcaldia o Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents/es de Districte, la tramitació de les sol·licituds de subvencions en
favor d‟aquest Ajuntament, de conformitat amb el que determina el Decret
6375/2016, de 26 de juliol, publicat en el BOPB de 05.08.2016, pel qual es
deleguen facultats en els Tinents d‟alcaldia, Regidors de Govern, Regidors
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Presidents de Districte i Regidors adjunts. No obstant això s‟atendrà al règim de
delegacions vigent a l‟inici de l‟expedient.
b. A les resolucions que formalitzin aquestes sol·licituds s‟haurà d‟indicar
expressament l‟import de la subvenció sol·licitada així com l‟import total del
projecte i de l‟aportació municipal prevista. La resolució haurà de ser traslladada
al servei de programació i pressupostos i a la gerència per al seu control.
2.

Acceptació de subvencions:
De conformitat amb el Decret 5528/2015, de 15 de juny, publicat en el BOPB de
25.06.2015, i el Decret 1278/2016, de 24 de febrer, que modifica l‟anterior, pel
qual es deleguen competències de l‟alcaldia en la Junta de Govern Local,
correspon a aquesta Junta l‟acceptació de les subvencions atorgades a aquesta
ajuntament quan el seu import superi els 5.000.-€. Entenent que quan l‟import
sigui inferior la facultat d‟acceptació de la subvenció es troba delegada en els
Tinents/es d‟alcaldia o Regidors/es de Govern i Regidors/es Presidents/es de
Districte, de conformitat amb el Decret 6375/2016, de 26 de juliol. No obstant
això s‟atendrà al règim de delegacions vigent en el moment de l‟acceptació.
Les resolucions que acceptin les subvencions hauran d‟indicar expressament
l‟import total del projecte subvencionat, l‟import de la subvenció atorgada i
l‟import de l‟aportació municipal i d‟altres, en el seu cas, destinades a finançar el
projecte. Cas que es prevegi aportació municipal, a l‟expedient de resolució de
l‟acceptació, s‟hi incorporarà l‟informe favorable del Servei de Programació i
Pressupostos referent a l‟aportació municipal destinada a finançar el projecte
atenent les aplicacions pressupostàries proposades per les àrees gestores en el
seu informe corresponent.

3.

Canvi de destinació, renúncia i/o reintegrament

El canvi de destinació, la renúncia o el reintegrament es resoldrà per la Junta de
Govern Local, com òrgan competent en el desenvolupament de la gestió econòmica
municipal de conformitat amb l‟art. 127.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril,
reguladora de les bases de règim local, sens perjudici de les delegacions que es
puguin efectuar.
4.

Notificació

Les àrees gestores donaran trasllat, mitjançant ofici a la Gerència, la Intervenció
general i el Servei de programació i pressupostos de l‟acceptació de les
subvencions. Així mateix, en el termini de 15 dies naturals, els donaran compte de
la remissió als ens concedents de la justificació de les despeses corresponents, i
també de la resolucions relatives a canvis de destinació, renúncies i reintegraments.
Article 10è.- Especialitats en la gestió de crèdits
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1.- La competència per a la gestió dels crèdits serà dels/les tinents d‟alcalde i
regidors/ers responsables de cada secció pressupostària en base al Decret de
l‟Alcaldia 6375/2016, de 26 de juliol, de nomenament de titulars d‟Àrea, regidors/es
de Govern, regidories adjuntes i regidors/es presidents de districte atenent la
delegació de facultats de l‟Alcaldia en relació a les diferents àrees en les quals es
divideix l‟administració executiva municipal que en cada moment hagi estat dictat
per l‟Alcaldia en execució de les facultats que li confereix l‟article 124.4 k) LRBRL.
2.- Als efectes de la correcta imputació pressupostària de les despeses, la
Intervenció General podrà autoritzar la creació de noves aplicacions
pressupostàries amb dotació inicial zero dins d‟una bossa de vinculació jurídica.
3.- Les aplicacions pressupostàries que es creïn amb dotació inicial zero (0) i que
estiguin finançades amb ingressos afectats quedaran codificades amb el
subconcepte 60.
4.- Les aplicacions pressupostàries que es creïn com a conseqüència de
resolucions administratives d‟actes de revisió d‟ofici, conversió o convalidació
administrativa i que afectin a exercicis corrents i tancats quedaran codificades amb
el subconcepte 50.
5.- Les aplicacions pressupostàries corresponents a projectes finançats a càrrec de
subvencions procedents de Fons Europeus, en els quals l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet de Llobregat actuï en qualitat d‟òrgan intermedi, es codificaran amb el
subconcepte 80, i s‟identificaran amb un codi de projecte concret i específic per
cada projecte.
6.- Les aplicacions pressupostàries creades a través de modificacions de crèdit en
la modalitat d‟incorporació de romanents es codificaran amb el subconcepte de
despeses 90.
7.- Àrea Metropolitana de Barcelona.
7.1. Els crèdits de les aplicacions pressupostàries de l‟estat de despeses que venen
emparades per conceptes pressupostaris d‟ingressos identificats en l‟estat
d‟ingressos del pressupost d‟aquest Ajuntament, dins dels articles 45 al 47 ambdós
inclosos, excepte el subconcepte 464.01 “Transferències Àrea Metropolitana de
Barcelona: recollida selectiva de residus”, podran ser declarats, com a no
disponibles a partir de 30/06/2018, per Decret de l‟Alcaldia Presidència i, en el seu
cas, per delegació de la mateixa, pel Tinent d‟alcalde d‟Hisenda i Serveis Centrals,
a l‟empara d‟allò que disposa el RD 500/1990, si aquestes subvencions no
haguessin esdevingut fermes.
En el cas que s‟hagués disposat dels crèdits pressupostaris que venen emparats
per aquestes subvencions, la secció pressupostària afectada haurà de tramitar, en
el termini de trenta dies a partir de la declaració de no disponibilitat, un expedient de
modificació de crèdits en la modalitat de transferència de crèdits, per cobrir els
crèdits disposats, amb la finalitat d‟evitar que el pressupost hagués estat aprovat
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amb dèficit inicial. Les partides pressupostaries de despeses a què es fa referència
hauran de ser determinades mitjançant informe de les seccions pressupostaries
afectades.
7.2. Per l‟import corresponent a la subvenció rebuda de l‟Àrea Metropolitana de
Barcelona per l‟anualitat de l‟exercici 2018 del Programa d‟actuacions de millora
urbana i social (PAMUS) pel període 2016-2019 es comptabilitzaran drets
reconeguts que seran imputats al concepte corresponent a la naturalesa i finalitat
de la subvenció. Simultàniament es comptabilitzarà, pel mateix import, un ADO a la
partida pressupostària que correspongui a la naturalesa de la despesa a realitzar.
Les formalitzacions dels ingressos i les despeses s‟efectuaran en la mesura que les
despeses finançades per l‟esmentat programa d‟actuacions de millora urbana es
vagin executant per part de l‟Ajuntament i les justificacions siguin acceptades per
l‟Àrea Metropolitana de Barcelona.
8. Normes específiques dels projectes de despesa.
8.1. Tindran la consideració de projectes de despesa:
a. Els projectes d‟inversió inclosos en l‟annex d‟inversions que s‟adjunta al
pressupost.
b. Les despeses amb finançament afectat.
c. Qualsevol altra actuació sobre la qual l‟entitat vulgui efectuar un seguiment i
un control individualitzat.
Tots els projectes de despesa estaran codificats mitjançant un codi per facilitar la
seva identificació i el seu control pressupostari. Aquest codi serà únic i invariable
per a tota la vida del projecte. Podrà incloure diverses aplicacions pressupostàries
de despeses i diversos conceptes d‟ingressos específics que les financin.
8.2. Despeses de capital amb finançament afectat (capítols 6 i 7)
A partir de l‟1 de gener de 2018, 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 06- 9310 -601.xx.xx, a la que s‟afectaran els recursos específics que els
financiïn.
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
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través de l‟aprovació d‟expedients de modificació de crèdits, amb caràcter previ a
procedir als actes d‟autorització i compromís de despeses.
Les aplicacions pressupostàries de projectes de despeses amb finançament afectat
quan siguin objecte d‟expedients d‟incorporació de romanents a l‟exercici següent
s‟identificaran amb un subconcepte 90 en la classificació econòmica.
Els saldos dels projectes de despeses amb finançament afectat, procedents
d‟incorporació de romanents de crèdit de l‟exercici 2016, que al 31 de desembre de
2017 no hagin estat objecte d‟adjudicació, sense que existeixi una justificació
raonada, formaran part de l‟expedient d‟incorporació de romanents afectats i
s‟agruparan en un projecte genèric amb la denominació “Inversions públiques locals
sense determinar procedents del recurs xxxxxx”.
8.3. Projectes de despeses amb finançament afectat dels programes pressupostaris
2410 “Foment de l‟Ocupació”, 4312 “Mercats, places i llotges”, 4330
“Desenvolupament empresarial”, 4390 “Dinamització del comerç”, i 4930 “Protecció
consumidors i usuaris” dotats en la secció 02 “Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
Les dotacions pressupostàries a efectuar en cada exercici per cadascun dels
projectes de despesa amb finançament afectat requeriran l‟aprovació de la
modificació de crèdits per generació 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 crèdit. En aquells projectes cofinançats destinats a la
contractació de personal es podran aprovar simultàniament les dues modificacions
de crèdit condicionades a l‟acceptació de la subvenció corresponent.
Si al finalitzar l‟execució del projecte resten romanents de crèdit de despeses
finançats amb recursos afectats i l‟òrgan competent de l‟agent finançador del mateix
no l‟ha donat per liquidat, els esmentats romanents no es donaran de baixa fins el
tancament definitiu del projecte i s‟incorporaran a un projecte de despeses amb
finançament afectat de caràcter genèric amb la denominació “Despeses amb
finançament afectat identificant l‟agent finançador”, fins al seu definitiu tancament.
8.4. Cada aplicació pressupostària de despesa inclourà la totalitat dels crèdits
pressupostaris de la mateixa naturalesa amb independència de l‟agent finançador.
8.5. Els projectes de despeses amb finançament afectat es vincularan d‟acord amb
l‟establert en l‟article 7è d‟aquestes bases.
9. 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
previsions inicials, el servei gestor haurà de tramitar per a l‟aprovació per l‟òrgan
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competent un expedient declarant la no disponibilitat dels crèdits per l‟import
minorat o buscar fiançament alternatiu.
TÍTOL SEGON
De les despeses de personal
CAPÍTOL PRIMER. Despeses de personal
Article 11è.- Despeses de personal per a l’exercici 2018
11.1 Tractament de les indemnitzacions per raó de servei
1.- Per tot l'exercici 2018 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 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 els mateixos. En
aquest cas el càlcul d'indemnització es farà pel Grup I.
2.- Els funcionaris al servei de l‟Ajuntament es podran allotjar en hotels classificats
turísticament com de tres estrelles, si així es determina en el decret d‟autorització
de sortida.
3.- Les indemnitzacions a favor dels membres electes de la Corporació es regiran
pels següents criteris:
a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor de l‟Alcaldia-Presidència
i resta de càrrecs electes, comportaran el rescabalament de les despeses
efectuades prèvia justificació de les mateixes o, alternativament aquests es
podran acollir al sistema d'indemnitzacions que pel Grup I preveu el Real
Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei.
b) Quan es faci difícil l'aportació de justificants referits a taxis o altres vehicles
de transport públic i fins un límit del 5% del total de despesa justificada i per
viatge autoritzat, es podrà fer declaració/promesa que servirà de justificant.
En altres casos de dificultats de justificació, s'haurà d'emetre informe que,
avaluat per la Unitat Fiscal, podrà restrictivament ser admès.
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.
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6.- Els criteris per a altres tipus d‟indemnitzacions seran els següents:
a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels representants
municipals a la Junta Arbitral de Consum, queden fixades per l'exercici 2018
en 66,00 euros pels presidents i en 42,00 euros per la resta de membres per
assistència a reunió, aplicant-se el que preveu l'article 28.1 del Real Decreto
462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó de servei, mantenint-se,
en cada cas, els límits previstos en l'article 27 i 32.3.
b) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels assessors o
auxiliars dels representants municipals en els consells escolars queden
fixades per l'exercici 2018 en 80,00 euros per assistència a reunió, aplicant-se
el que preveu l'article 28.1 del Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre
indemnitzacions per raó de servei, mantenint-se, en cada cas, els límits
previstos en l'article 27 i 32.3.
c) La justificació del pagament s'efectuarà mitjançant certificació de
l'assistència a la reunió, lliurada pel/per la president/a del consell escolar o,
per defecte, mitjançant declaració del tinent d'alcalde, regidor delegat de
districte o coordinador, director de serveis/cap de serveis de l'àrea de la que
depenguin els consells escolars.
7.- En qualsevol cas, les indemnitzacions previstes en els apartats 1, 2 i 3, solament
es faran efectives quan hi hagi decret d'Alcaldia o del/de la tinent d'alcalde o del/ de
la regidor/a delegat/a respectiu, en el que s'autoritzi la sortida, punt de destinació i
duració de l'autorització.
8.- La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article seran
incompatibles amb la compensació per qualsevol altra despesa amb excepció de
les de viatge, que es regiran per la normativa específica derivada del Real Decreto
462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei, o per la legislació
vigent en cada moment.
9.- La utilització pel personal que depèn d'aquesta Administració de vehicle propi
dins dels límits de l‟àrea metropolitana, serà indemnitzat al preu fixat per la
normativa indicada en els paràgrafs precedents, sense necessitat de decret de
rescabalament, encara que serà necessària la conformitat del gerent, coordinador
de l‟àrea, director de serveis o, en el seu cas, cap de serveis a través de documents
normalitzats. Si en el conveni col·lectiu d'aquest ajuntament es fixen quantitats
superiors a les de la normativa indicada, seran aquestes quantitats les que regiran
pel pagament de les indemnitzacions.
11.2 Normes de gestió dels crèdits del capítol 1
1.-La gestió i tramitació de documents comptables corresponents a despeses de
personal seran gestionats, independentment del la classificació orgànica que
informa sobre qui gasta, pel Servei de Recursos Humans.
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2.- Durant el mes de gener següent al començament de l'exercici i abans de fer
efectiva la primera nòmina de l‟any, el Servei de 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.
3.- Per la resta de despeses del capítol I del pressupost, si són conegudes, es
tramitarà el document "RC / AD" corresponent.
4.- Els assentaments derivats d‟aquest document s‟introduiran en el sistema de
gestió comptable.
5.- Les altes en la plantilla, aprovació d‟increments retributius i el nomenament de
funcionaris o la contractació de personal laboral originarà la tramitació de
successius documents RC / AD, per import igual al que es prevegi satisfer durant
l'exercici.
6.- 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. En un document addicional a la nòmina s‟ha de fer constar la relació
de les incidències existents respecte la nòmina del mes anterior.
Article 12è.- Contractacions de personal amb càrrec a transferències corrents
i de capital
1.- Amb càrrec als respectius crèdits per inversions derivats de les transferències de
capital d'altres ens o crèdits per operacions corrents derivats de transferències o
subvencions finalistes, de naturalesa corrent solament podran formalitzar-se
contractacions de personal en règim establert pel Reial decret legislatiu 5/2015
de15 d‟octubre, pel qual s‟aprova el text refós de l‟Estatut bàsic de l‟empleat públic
(EBEP).
2.- L'òrgan competent per la contractació de personal contingut en l'apartat anterior
serà de la Junta de Govern Local, sens perjudici de la delegació vigent en cada
moment en els/les tinents d‟alcaldia i els /les regidors/es de Govern.
3.- Els contractes s‟hauran de formalitzar segons les prescripcions del text refós de
la Llei de l‟estatut dels treballadors (TRET), aprovat pel Real Decreto Legislatiu
2/2015, de 23 de octubre, o per l‟EBEP, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015,
de 23 d'octubre, segon s‟escaigui.
Els incompliments de les obligacions formals imposades per la legislació laboral
vigent, així com l'assignació del personal contractat per funcions diferents de les
que es determinin en els contractes, dels que se‟n pogués derivar drets de fixesa
pel personal contractat, seran objecte de deducció de responsabilitats, conforme el
que preveu la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, del procediment administratiu comú de les
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administracions públiques, sense perjudici de les responsabilitats contingudes en la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostaria (LGP).
Article 13è.- Pla de jubilació
1.- La dotació pressupostària de la secció pressupostària 06 “Hisenda i Serveis
Centrals”, programa 2110 “Pensions”, del concepte econòmic 161.05.00
“Complement pensions” es podrà incrementar amb les baixes que es produeixin per
raons de jubilació anticipada de funcionaris al servei d‟aquest ajuntament.
2.- L‟increment de dotació pressupostària es farà mitjançant la incoació d‟un
expedient de modificació de crèdits, en la modalitat de crèdit suplementari finançat
per baixa de crèdits.

TÍTOL TERCER
De les operacions financeres
CAPÍTOL PRIMER
Avals de l'Administració
Article 14è.- Avals a prestar per l'Administració
L'import dels avals que pugui prestar aquesta Administració, inclosa la societat
privada municipal, en el decurs de l'exercici de 2018, 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 del TRLRHL.
Article 15è.- Comissions
1.- La Junta de Govern Local o òrgan en qui delegui, determinarà les comissions a
percebre per la Hisenda municipal com a contraprestació al risc assumit en virtut
dels avals que es puguin prestar en aplicació de l'article anterior. La comissió no
podrà excedir del 5 per mil anyal del principal avalat, la qual es destinarà, si ho
aprova el Ple de l‟ajuntament, a assegurar el principal avalat.
2.- La societat privada municipal de capital totalment públic, estarà exempta de
l‟esmentada comissió.
3.- Quan es fixi una comissió es farà efectiva en el moment de la formalització del
crèdit avalat, aplicant-se l‟ingrés al concepte pressupostari específic i, en el cas que
s'assegurés el principal avalat, l‟ ingrés podrà ser objecte d'un expedient de
modificació de crèdits en la modalitat de crèdit generat.
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CAPÍTOL SEGON
Endeutament a curt i llarg termini i alienació de patrimoni
Article 16è.- Operacions de tresoreria
1.- S'autoritza per l'exercici de 2018 un endeutament màxim per operacions a curt
termini, en la modalitat d'operacions de tresoreria, pel percentatge màxim que per a
aquests tipus d‟operacions fixa l‟article 51 del TRLRHL, les quals hauran de reunir
els requisits que per a aquests tipus d‟operacions estableix l‟esmentada llei.
2.- Qualsevol operació d'endeutament a curt termini, en la seva modalitat
d'operacions de tresoreria, que s'efectuï per la societat privada municipal, haurà de
ser autoritzada prèviament pel Ple de l‟ajuntament.
Article 17è.- Operacions de crèdit a llarg termini per a inversions
1.- S‟autoritza al titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals perquè durant
l‟exercici 2018 procedeixi a la reestructuració del deute viu a 31 de desembre de
2017 en els termes previstos a la normativa vigent, en especial la d‟estabilitat
pressupostària. L‟expedient o expedients que se‟n puguin derivar hauran de ser
aprovats per l‟òrgan competent 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 la societat privada municipal
s‟hauran d'autoritzar prèviament pel Ple de l‟ajuntament.
Article 18è.- Alienació del patrimoni municipal del sòl
1.- La Junta de Govern Local és l‟òrgan competent per a resoldre l‟alineació del
Patrimoni Municipal del Sòl, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del
TRLCSP. El procediment d‟alienació s‟haurà de tramitar previ l‟expedient
administratiu que acrediti l‟oportunitat, conveniència i la finalitat de conformitat amb
el destí previst per aquest Patrimoni en la legislació urbanística. Serà necessari en
el supòsit previst a l‟art. 209 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, que aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la prèvia
autorització del Departament competent de la Generalitat de Catalunya quan el
valor del bé superi el 25 % dels recursos ordinaris del pressupost.
2.-Els recursos que integren el Patrimoni Municipal del Sòl es podran destinar a
qualsevol de les finalitats previstes en l‟article 160.5 del Text refós de la Llei
d‟urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost i a
l‟article 224 del Reglament de la Llei d‟urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de
18 de juliol.
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3.- Excepcionalment, d‟acord amb els requisits o condicions establerts en l‟article
52.5 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d‟octubre pel qual s‟aprova el Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, es podrà destinar a reduir deute
comercial i financer.
Article 19è.- Reintegrament d’inversions procedents d’altres administracions
1.- Les inversions finançades originàriament per l‟Ajuntament que fetes
originàriament per aquesta Administració, procedeixin de l‟Àrea Metropolitana de
Barcelona, es destinaran a l‟amortització de capital viu que té aquesta Administració
pels diferents préstecs concertats.
2.- El concepte d‟ingressos que nodreix l‟estat de despeses es troba pressupostat i
codificat al capítol VII “Transferències de capital”, article 76 “D‟entitats locals”
concepte 764 “D‟Àrees metropolitanes” subconcepte 00 “Reintegrament inversions
de capital de l‟Àrea Metropolitana de Municipis” (764.00)
3.- Els ingressos que es puguin produir al llarg de l‟exercici de 2018 podran nodrir,
en l‟excés de les previsions inicials i si fos el cas, mitjançant un expedient de
modificació de crèdits en la seva modalitat de crèdit generat, el capítol IX “Passius
financers” de l‟estat de despeses.
TÍTOL QUART
Dels procediments de la gestió pressupostària
CAPÍTOL PRIMER
Procediments de gestió de les despeses
Article 20è.- Normes generals per actes d'autorització i compromís de
despesa i liquidació del compromís d'obligacions.
1.- Els/Les Tinents/es d‟alcaldia, regidors/es de govern i regidors/es presidents de
districte estan facultats per a l‟aprovació dels actes d‟autorització i de compromisos
de despesa derivats de les facultats inherents a les delegacions aprovades pel
Decret de l‟Alcaldia núm.6375/2016, de 26 de juliol, així com de les aprovades per
acord de la Junta de Govern Local de 23 de juny de 2015. Sens perjudici de les
modificacions de facultats vigents en cada moment de l‟inici de l‟expedient.
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 d‟abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i les
seves modificacions posteriors, així com en les derivades de les competències
delegades de l‟Alcaldia aprovades pel Decret 5528/2015 de 15 de juny de 2015 i el
Decreto 1278/2016. Sens perjudici de les modificacions de les delegacions vigents
en el moment de la resolució.
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3.- En els supòsits no compresos en els apartats anteriors i per raó de la seva
competència, l'autorització i compromís de despesa correspondrà a l'Alcaldia, a la
Junta de Govern Local o al Ple de l‟ajuntament, en virtut del que es disposen
respectivament en els articles 124.4. n), 127 1.g) i 123 p) de la LRBRL.
4.- En els documents comptables de compromisos de despesa serà suficient la
signatura de l‟alcalde/essa o dels/de les tinents d'alcaldia i regidors/res de govern i
presidents/tes de districte en qui s'hagi delegat.
5.- De conformitat amb el que preveu el Decret 6375/2016, de 26 de juliol, els actes
de reconeixement i liquidació d‟obligacions, regulats a l‟article 185.2 del TRLRHL en
l‟àmbit de les matèries assignades a les àrees o regidories de govern seran
competència dels tinents d‟alcaldia i regidors/es de govern, i en el seu defecte del
titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals.
6.- L'ordenació de pagaments d‟acord amb el Decret de l‟Alcaldia 6375/2016, de 26
de juliol, serà competència del titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, i la
seva corresponent fiscalització formal s'efectuarà en base a les factures i
certificacions integrades en el document de gestió comptable en fase "O".
7.- La tramitació dels documents de gestió comptable a què donin lloc els actes
d'autorització, compromís de despesa, liquidació del compromís de despesa i
ordenació de pagaments, així com els seus negatius (/), s'ajustaran al que disposa
la Instrucció de comptabilitat dels centres gestors del pressupost de despesa
aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 16 de setembre de 2003.
8.- Les certificacions d'obres, de serveis i de subministraments seran expedides
informàticament en el model normalitzat, per la direcció tècnica de cadascuna
d'elles amb el vist-i-plau del/ de la gerent/a, del/de la director/a de serveis o cap de
serveis. En les esmentades certificacions haurà de constar la signatura de
l'adjudicatari i s‟acompanyarà la relació valorada i la factura corresponent.
Article 21è.- Normes especials per actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despeses
1.- A l‟inici de l‟exercici 2018 es tramitaran documents RC en les aplicacions
corresponents a consums (conceptes 22100, 22101 i 22102) i a les aplicacions
pressupostàries de gestió centralitzada del capítol 2 tractades en l‟article 7
d‟aquestes bases com excepcions a la regla general de vinculació per a aquest
capítol, per l‟import de la dotació pressupostària. Així mateix s‟emetran documents
AD per les despeses que bé per tractar-se de despeses plurianuals o bé per tractarse de despeses de tramitació anticipada, haguessin estat compromeses amb càrrec
a aquest exercici.
2.- La tramitació de la documentació comptable que es derivi dels expedients de
contractació, tant en la fase de despesa (A, 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
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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”.
3.- Als efectes pressupostaris i de gestió comptable i pels actes d'autorització,
compromís de despesa i liquidació de compromís de despesa; sense perjudici de la
seva aprovació per l'òrgan corresponent, es consideraran competents per a la seva
gestió, la gerència, la direcció de serveis o els caps de servei o caps de secció
responsables dels programes pressupostaris. Allà on no hi hagi funcionaris del
nivell esmentat, ho determinarà el/la tinent/a d‟alcaldia o regidor/a responsable de la
secció pressupostària.
4.- Amb periodicitat mensual, i als efectes de la mera constància, el Tinent
d‟alcaldia d‟Hisenda i Serveis Centrals emetrà una resolució on es recullin tots els
actes de reconeixement i liquidació d‟obligacions dictats per l‟alcaldia, tinents/es
d‟alcaldia o regidors/es de govern i regidors/es presidents/es de districte en relació
a les respectives facultats delegades per tal de formalitzar la seva inscripció en el
llibre de Resolucions.
Article 22è.- Gestió i fiscalització dels contractes menors
Els contractes menors es gestionaran i fiscalitzaran de conformitat amb el que
disposa el capítol IV d‟aquestes bases relatiu a les normes i procediments de
contractació administrativa.
Article 23è.- Normes especials per als actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació de compromís de despesa derivats de subvencions
corrents
1.- La concessió de subvencions per part d'aquesta Administració Municipal queda
sotmesa a la incoació de l'oportú expedient que es tramitarà de conformitat amb la
normativa general aprovada pel Ple de l'Ajuntament.
2.- La convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, els
convenis que regulin les subvencions que es canalitzin pel procediment de
concessió directa, o l‟acord de concessió de les subvencions especificaran, als
efectes de la justificació de les subvencions, a més de la quantia de la subvenció
concedida, l‟import total del projecte subvencionat i el termini per la presentació de
les justificacions a l‟òrgan gestor.
3.- 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
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troba dotada pressupostàriament de forma nominativa i amb l‟aprovació del conveni
esmentat.
4.- D‟acord amb els articles 16 i 21 de l‟Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, els òrgans
competents per la concessió de subvencions seran d‟acord amb el Decret de
l‟Alcaldia de 6375/2016, de 26 de juliol.
a. Fins a de 5.000,00 euros, Els Tinents d‟Alcaldia i Regidors de Govern, llevat
de les plurianuals que seran aprovades per la Junta de Govern Local.
b. Per imports entre 5.001,00 euros i 240.000,00 euros, la Junta de Govern
Local, incloses les de caràcter plurianual previstes a l‟article 174.1.e) del
Text refós de la Llei d‟Hisendes Locals, així com la fixació dels percentatges
i les anualitats.
c. Per imports superiors a 240.000,00 euros o aquells que siguin
complementaris o addicionals a d'altres i que superin la xifra anyal de
240.000,00 euros, seran sotmesos a l‟aprovació del Ple de l‟Ajuntament.
5.- 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) del
TRLRHL i 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.
6.- 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 que 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.
7.- 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.
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8.- 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. El procediment de
reintegrament de les subvencions, d‟acord amb els articles 42, 43 i 49 de la Llei
General de Subvencions, s‟iniciarà per part dels òrgans gestors, d‟ofici o a resultes
del control financer efectuat per la Intervenció General quan els beneficiaris hagin
incomplert les obligacions establertes en la concessió, hagi transcorregut el termini
atorgat per la presentació de la justificació o aquesta sigui incorrecta.
9.- 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, sens perjudici de les delegacions que es regulin en
els decrets d‟organització.
Article 24è.- Normes especials pels actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despesa en les operacions de capital
1.- La incoació d'expedients de despesa i tramitació de documentació comptable
amb càrrec a les dotacions pressupostàries per operacions de capital seguiran la
normativa prevista en les normes generals i especials per a actes d'autorització,
compromís de despesa i liquidació del compromís de despesa especificades en els
articles 18, 19, 20, 21 i 26 de les presents Bases d'execució.
2.- Malgrat el que s'esmenta anteriorment, no es podrà efectuar cap acte de
compromís de despesa fins que no s'hagin aprovat definitivament els projectes
tècnics que hauran de servir de base als expedients de despesa i no es disposi de
finançament efectiu en l'estat d'ingressos.
3.- El tractament de les despeses de tramitació anticipada i despeses plurianuals
d‟expedients corresponents a contractes, encomanes de gestió i convenis de
col·laboració els serà d‟aplicació la Circular de la Intervenció General 1/2017 sobre
el règim comptable i control intern d‟aquests tipus de despesa. Aquesta Circular
serà objecte d‟adaptació a l‟entrada en vigor de la Llei 9/2017, en relació al que
estableix l‟article 117 i la disposició addicional tercera d‟aquest text legal.
CAPÍTOL SEGON
Tresoreria
Article 25è.- Normes i procediments de la Tresoreria General i de les habilitacions
A. Normes especials per a l'extinció d'obligacions
1.- Els pagaments que s'efectuïn amb càrrec a les disponibilitats liquides reflectides
en els diferents comptes corrents gestionats per la Tresoreria Municipal, s'ajustaran
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al Pla de disposició de fons aprovat anyalment per delegació de l'AlcaldiaPresidència per la Junta de Govern Local, el qual serà redactat per la Tresoreria
d'acord amb les previsions del pressupost monetari i s‟ajustarà a l‟acord del Ple de
l‟ajuntament de data 19 de setembre de 1997, pel que s‟aprovà el “Manual de
procediments operatius en matèria de pagaments de la Tresoreria General, de les
habilitacions i de les subhabilitacions d‟aquesta Administració”.
2.- S'autoritza a la Tresoreria General d'aquesta Administració perquè pugui
procedir al pagament de qualsevol tipus de d‟obligacions aprovades que no superin
l'import de 1.500,00 euros a través del document normalitzat d'autorització
administrativa del creditor, sempre que es tracti de persones físiques.
3.- S‟autoritza a la Tresoreria General d‟aquesta Administració perquè pugui
procedir a l‟extinció de qualsevol tipus d‟obligacions aprovades que no superin
l‟import de 600,00 euros trametent als tercers creditors xec nominatiu i creuat per
correu. En aquest cas, en el document en fase de pagament “P” caldrà fer constar
la següent diligència “Pagament efectuat mitjançant xec bancari, en aplicació de
l‟article 25.3 de les Bases d‟execució pressupostàries”. A l‟esmentat document
s‟adjuntarà el duplicat del xec lliurat.
4.- La Tresoreria General farà efectius tots els pagaments superiors a 3.000€. La
regulació dels pagaments a satisfer per procediment de bestretes de caixa fixa es
regula a l‟apartat B d‟aquest aquest article.
5.- Quan un tercer creditor sigui deutor a aquesta Administració en via executiva,
les habilitacions de les diferents àrees que composen aquesta Administració
municipal hauran de trametre els documents en fase “ADO” als serveis centrals
perquè s‟efectuï la compensació de crèdits i dèbits per part de la Tresoreria
General, a l‟empara d‟allò que disposa el TRLRHL. La Tresoreria marcarà
informàticament aquests deutors que, podran comprendre també, els que ho siguin
a la Agència Estatal d'Administració Tributària, a la Seguretat Social i a
l'Administració de Justícia. En aquests darrers casos, es farà extracció del tipus de
deute, encara que serà necessari que el marcatge es trobi suportat per document
fefaent de l'Administració Tributària o de l'Administració de Justícia i de la Seguretat
Social.
B. Extinció d’obligacions fetes efectives pel procediment de bestretes de
caixa fixa
1.-Les bestretes de caixa fixa es regularan per allò que disposa la Instrucció
reguladora de les bestretes de caixa fixa aprovada pel Ple municipal el 18 de
setembre de 2002.
2.- Les habilitacions de les diferents seccions pressupostàries d‟aquesta
Administració municipal, hauran de demanar la reposició de fons pel concepte de
“bestretes de caixa fixa” a la Tresoreria General, que procedirà a la reposició dels
fons justificats dins dels quinze dies següents a la sol·licitud de reposició de fons.
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3.- Les habilitacions de cadascuna de les seccions pressupostàries podran alliberar
de forma optativa al seu pagament per la Tresoreria General els deutes de la seva
secció pressupostària, desprès del compliment dels requisits continguts en els
articles 20, 21 i 22.
C. Pagaments satisfets mitjançant manaments a justificar
Els abonaments dels ajuts a famílies, seran satisfets per l‟habilitat en temes de
Serveis Socials i per l‟habilitat del 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 peremptòries o urgents que satisfacin
finalitats de caràcter social, o per la integració de persones amb discapacitat.
D. Normes especials de la Caixa de Dipòsits.
1.- S‟autoritza a la Tresoreria General d‟aquesta Administració per a què pugui
procedir a la devolució de dipòsits en els terminis i condicions que determini el
particular o l‟organisme que ho constitueixi, dins de la normativa en virtut de la qual
es va constituir, garantint la devolució efectiva.
2.- S‟autoritza a la Tresoreria General per a què transcorregut el termini de cinc
anys des de la constitució d‟una garantia definitiva, tret que per la seva naturalesa
tingui una durada major o aquesta resulti del document constitutiu, 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 Depósitos els requisits que s‟hauran de contemplar en els
esmentats expedients de devolució de fiances/dipòsits seran:
a. Requisits a complir per tots els expedients de devolució de fiances/dipòsits
constituïts en metàl·lic o aval.
 Es farà constar en la part expositiva del decret amb quin document
s‟acredita la devolució de la fiança/dipòsit:
o Carta de pagament original,
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Document de certificat d‟ingressos no pressupostaris emès pel
cap de comptabilitat de l‟Ajuntament, segons model ja existent.
S‟inclourà a l‟expedient:
o L‟original de carta de pagament
o El certificat d‟ingressos no pressupostaris emès pel cap de
comptabilitat de l‟Ajuntament, segons model ja existent.
o



b. Exclusivament en els expedients en els que s‟hagi extraviat la carta de
pagament. En aquests expedients es requerirà a més a més dels requisits de
l‟apartat a:
 Incorporar a l‟expedient declaració escrita de l‟interessat en el que consti
la pèrdua de la carta de pagament original de d‟ingrés de la fiança/dipòsit
, tant si aquest es va constituir en aval com en metàl·lic.
 No serà necessari procedir a la publicació en el BOP de l‟anunci de la
pèrdua de la carta de pagament.
E. Sistema de tresoreria corporatiu.
Amb l‟objectiu d‟optimitzar la tresoreria, es faculta al Tinent d‟Alcalde
d‟Hisenda i Serveis Centrals, previs informes de la Intervenció i la Tresoreria
municipals, a:
a).- Dictar les instruccions corresponents per centralitzar la tresoreria dels ens
dependents.
b).- Dictar les instruccions 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 establerts en el Pla de disposició de fons aprovat anyalment i que
serà realitzada per la Tresoreria.
CAPÍTOL TERCER
Actes de conversió i
extrajudicial de crèdits.

convalidació

administrativa

de

reconeixement

Article 26è.- Actes de conversió i convalidació
1.- Els actes de conversió o convalidació administrativa adoptats conforme les
previsions de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques, quan comportin despesa aniran a càrrec de la secció
pressupostària que correspongui. Aquests actes seran tramitats pels corresponents
centres gestors que amb aquesta finalitat recavaran informe del titular de
l‟Assessoria jurídica i de Intervenció General municipal.
2.- Correspondrà al Ple de l‟Ajuntament el reconeixement extrajudicial de crèdits,
sempre que no existís dotació pressupostària en el moment de contraure l‟obligació,
de conformitat amb el que preveu l‟art. 60.2 del Reial Decret 500/1990.

…/…

91

3.- De conformitat amb l‟article 127.1.g) de la Llei reguladora de les bases de règim
local, correspon a la Junta de Govern Local la competència per dictar actes de
convalidació i conversió administrativa que comportin un reconeixement de crèdits,
sempre que existís dotació pressupostària en el moment de contraure l‟obligació.
CAPÍTOL QUART
Normes i procediments de contractació administrativa
Article 27è.- Normes generals: Competències, gestió i fiscalització
A.

Competència dels òrgans de govern en matèria de contractació

1.- De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP
són competència de la Junta de Govern Local les contractacions i concessions,
qualsevol que sigui l‟import del contracte o la seva durada, incloses les de caràcter
plurianual, l‟ampliació del nombre d‟anualitats i la modificació dels percentatges de
despeses plurianuals, així com la gestió, adquisició i alienació de patrimoni d‟acord
amb el pressupost aprovat i el que disposin les bases d‟execució, així com
l‟aprovació de l‟autorització i disposició de despeses que d‟aquestes se‟n derivin.
2.- No obstant l‟establert en l‟apartat anterior, en virtut de les competències
delegades per la Junta de Govern Local mitjançant acord núm. 618 de 23 de juny
de 2015, en els/ les Tinents d‟Alcaldia i Regidors/es de Govern, els hi
correspondran:
a. Les facultats per a dictar els actes de tràmit i definitius per a l‟adjudicació
dels contractes menors, dins dels límits previstos en aquestes bases, així
com l‟autorització i disposició de despeses i el reconeixement d‟obligacions
derivades dels actes dictats en l‟exercici d‟aquesta delegació.
b.

La totalitat dels actes administratius de tràmit de la contractació dels
contractes de naturalesa patrimonial, a excepció de l‟aprovació de
l‟expedient de contractació i l‟adjudicació, i modificació del contracte.

c. No obstant el que es disposa als apartats a) i b) anteriors correspondrà a la
persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Recursos Generals, els actes d‟impuls
en la tramitació dels procediments de contractació municipals no atribuïts a
la resta de titulars de l‟Àrea o de la Regidoria de Govern.
3.- Correspon a l‟Alcaldia, Tinents/es d‟alcaldia, Regidors/es de Govern i
Regidors/es Presidents/es de Districte, dins de les competències delegades per la
Junta de Govern Local, la tramitació i aprovació dels contractes menors de
conformitat amb el que determina la legislació de contractes del sector públic.
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4.- Els contractes menors definits a l‟article 138 del TRLCSP es tramitaran,
s‟aprovaran i adjudicaran de conformitat amb l‟establert en l‟apartat B d‟aquest
article.
B. Normes de gestió i fiscalització dels contractes menors.
1.- Els contractes menors d‟obres, subministraments i serveis d‟import inferior a
6.000 euros no seran objecte d‟expedient administratiu. En aquests supòsits
l‟aprovació dels actes d‟autorització, compromís i liquidació de la despesa
s‟efectuarà mitjançant l‟expedició del document comptable ADO, que serà aprovat,
per delegació de la Junta de Govern Local mitjançant Acord núm. 619 de 23 de juny
de 2015, pels Tinents d‟Alcalde i Regidors de Govern a qui correspongui la gestió
pressupostària i sobre el propi document de gestió comptable, mitjançant diligència
a la factura original amb la diligència següent:
“Havent-se proposar verbalment per la Unitat corresponent a aquesta secció la
necessitat de l’adquisició en establiment comercial obert al públic. Recepcionant-se
de conformitat en preu i quantitats indicades.- L’Hospitalet de Llobregat, a .... El Cap
de Secció.- Signat ....- Vist i Plau.- El Gerent/Coordinadors/Directors/Caps de
servei.- Signat...”
No es podran efectuar contractes menors per imports inferiors a 6.000 euros de
forma reiterada quan tinguin per finalitat el mateix objecte, sigui amb el mateix o
amb diferent contractista, encara que el valor estimat del contracte sigui inferior als
límits establerts per la normativa contractual per a la contractació menor. En
aquests casos caldrà expedient administratiu.
2.- En els contractes menors d‟import igual o superior a 6.000 euros i fins al límit
establert per la normativa contractual per a la contractació menor a 50.000 euros en
cas de contractes d‟obres i fins a 18.000 euros en els contractes de
subministraments i serveis l‟òrgan gestor emetrà un informe justificatiu indicant la
necessitat de procedir a la contractació d‟acord amb el model facilitat pel servei de
contractació on indicarà:
 Justificació de la necessitat.
 Objecte.
 Import i partida de pressupost imputable i número de referència de la
retenció de crèdit
 Durada del contracte.
 Termini de garantia dels treballs si s‟escau.
 Indicació i acreditació d‟un mínim de tres ofertes presentades per diferents
proveïdors sempre que sigui possible i d‟acord amb el model facilitat pel
servei de contractació.
En el cas de contractes d‟obres caldrà afegir la corresponent memòria o pressupost
que correspongui d‟acord amb el que preveu el Decret 179/1995, de 13 de juny pel
qual s‟aprova el reglament d‟obres activitats i serveis o normativa que el
substitueixi, així com l‟informe de supervisió quan pugi resultar afectada l‟estabilitat,
seguretat o estanquitat de l‟obra.
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Sens perjudici de l‟anterior, i atenent a la complexitat tècnica dels treballs, serveis o
subministraments a realitzar, l‟òrgan gestor podrà acompanyar una proposta de
formalització de contracte.
Conclòs l‟informe justificatiu per l‟òrgan gestor al qual s‟haurà d‟adjuntar les ofertes
sol·licitades i rebudes, es donarà trasllat al servei de contractació per tal que
procedeixi a la publicació d‟un anunci en el perfil del contractant durant un termini
mínim de 5 dies hàbils per tal que altres empreses interessades puguin presentar la
seva oferta.
3.- Finalitzat el termini indicat i d‟acord amb les competències delegades per la
Junta de Govern, el servei de contractació proposarà a l‟òrgan que correspongui
l‟aprovació de l‟expedient i adjudicació del contracte a l‟oferta que contempli l‟oferta
econòmicament més avantatjosa, la qual serà notificada a l‟adjudicatari per al seu
coneixement i si s‟escau requeriment de formalització en un termini no superior a 5
dies hàbils. La resolució de l‟adjudicació serà notificada al servei gestor i a la secció
econòmica administrativa per a l‟emissió del document comptable d‟autoritzaciódisposició de la despesa (AD).
4.- Un cop executades les prestacions adjudicades l‟òrgan gestor responsable del
seguiment del contracte procedirà a la conformitat de la factura si aquelles s‟ajusten
a les condicions que van motivar l‟adjudicació, cas contrari haurà de procedir a la
seva disconformitat abans del termini de 30 dies naturals des de que la factura va
ser registrada.
La conformitat comportarà la correcta recepció dels treballs realitzats tal i com
disposa l‟art. 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d‟octubre pel qual s‟aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
5- De conformitat amb el previst a l‟art. 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei Reguladora d‟Hisendes Locals,
aquests contractes menors no estan sotmesos a intervenció prèvia en les fases
d‟aprovació i disposició de la despesa, restant únicament sotmesos a intervenció
prèvia el reconeixement de les obligacions que es derivin de tots aquests contractes
i al control financer que per mostreig pugui realitzar Intervenció.
6.- En tot cas aquests expedients de contractació no poden contemplar prestacions
amb una duració superior a 12 mesos, no poden ser objecte de pròrroga, no poden
contemplar cap revisió de preus, i resta expressament prohibida la seva cessió o
subcontractació.
7.- El servei de contractació vetllarà per tal d‟evitar el fraccionament dels contractes,
i a tal efecte rebutjarà aquells expedients que infringeixin aquesta base i aquells
altres en els quals es detecti el fraccionament d‟una unitat operativa o substancial
amb la finalitat d‟eludir qualsevol procediment d‟adjudicació sotmès a publicitat i/o
concurrència d‟acord amb el que preveu el TRLCSP o normativa que el substitueixi.
8.- Així mateix, resta expressament prohibida l‟acumulació en un mateix proveïdor
de diferents contractes la suma dels quals en un mateix exercici pressupostari
excedeixi dels imports fixats com a contractes menors.
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9.- Un cop adjudicat el contracte corresponent no es podrà torna a contractar el
mateix objecte durant els dotze mesos següents a comptar des de la data de
conformitat de la factura.
10.- No estan subjectes a aquestes limitacions aquells contractes d‟accés a base de
dades o subscripció a publicacions, com tampoc aquells derivats d‟un acord marc o
adjudicació de diferents lots que prèviament han estat adjudicats mitjançant
qualsevol procediment sotmès a publicitat i/o concurrència d‟acord amb el que
preveu el TRLCSP o normativa que el substitueixi.
11.- 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.
12.- Els òrgans competents esmentats els apartats anteriors s‟entendran modificats
quan es modifiquin els acords o disposicions de delegació als que fa referència
aquest precepte.
CAPÍTOL CINQUÈ
Normes de gestió de determinats crèdits pressupostaris
Article 28è.- Normes especials per a despeses de gestió centralitzada.
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 i altres despeses centralitzades seran
imputades a les partides de les classificacions orgàniques de les corresponents
seccions pressupostaries que gasten, sense perjudici de que es gestionin i tramitin
de forma centralitzada per la Secció de Serveis Generals i el Servei d‟Informàtica i
Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals. Aquestes despeses seran autoritzades per la persona titular de l‟Àrea
d‟Hisenda i Serveis Centrals.
2.- Les despeses de seguretat previstes en les diferents seccions pressupostàries
seran autoritzades per la persona titular de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme.
3.- Les despeses relatives a la imatge corporativa, la publicitat i les publicacions
dels diferents serveis de la corporació prèviament a la seva gestió i tramitació seran
autoritzades i supervisades per l‟Alcaldia (excepte els anuncis oficials de caràcter
administratiu, que no comportin aplicació d‟imatge corporativa), en aplicació del
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Manual d‟Imatge Corporativa, aprovat pel Ple en data 27 d‟octubre de 2009. A títol
d‟enumeració no limitatiu, s‟inclouen dins d‟aquestes despeses les següents:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

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

4.- Les despeses relatives a l‟adquisició o dret d‟ús de programes, material o
serveis informàtics incloent serveis relacionats amb les telecomunicacions, seran
autoritzades i supervisades pel servei d‟Informàtica i Tecnologies de la Informació i
la Comunicació.
A títol d‟enumeració no limitador, s‟inclouen dins d‟aquestes despeses les següents:
- Compra o lloguer d‟equips i serveis per a procés d‟informació (ordinadors,
impressores, tauletes, portàtils, telèfons, servidors, ...)
- Programes informàtics (estàndard, no estàndard, desenvolupament a mida)
encara que formin part d‟un contracte més ampli que englobi altres
conceptes.
- Desenvolupament i maquetació de Webs i aplicacions per a dispositius
mòbils i subscripcions a plataformes digitals.
- Qualsevol sistema o servei que comporti un manteniment o ús d‟una
infraestructura o sistema d‟informació.
5.- Les despeses d‟inversions imputades a les seccions pressupostàries
identificades amb la corresponent codificació orgànica, recollides en l‟annex
d‟inversions del Pressupost 2017, seran gestionades i autoritzades per l‟òrgan
gestor especificat en dit annex.
6.- 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.
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L‟anul·lació d‟aquestes retencions de crèdit i la determinació del seu destí
requeriran l‟autorització del/a Titular de la Direcció de serveis de l‟Àrea d‟Hisenda i
Serveis Centrals.
CAPÍTOL SISÈ
Sistemes de control i gestió
Article 29è.- Control i fiscalització
1. La Intervenció General d‟aquesta Administració durà a terme la funció de control
intern respecte de la gestió econòmica de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de
Llobregat i dels seus ens dependents, regulada en els articles 213 i següents del
TRLRHL en les modalitats de funció interventora, funció de control financer,
inclosa l‟auditoria de comptes de les entitats que es determinin
reglamentàriament, inclosa i la funció de control d‟eficàcia.
2. En tant no entri en vigor el Reial decret 424/2017 l‟1 de juliol de 2018, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, en
el terminis previstos en la disposició transitòria única i la disposició final segona,
seran d‟aplicació en allò que no el contradiguin, la Instrucció de desenvolupant el
règim de control intern, aprovada pel Ple de l‟Ajuntament de 19 de setembre de
1997 i la Instrucció reguladora en matèria de fiscalització limitada prèvia en
matèria de drets i obligacions d'aquesta Administració municipal i en matèria de
fiscalització plena posterior aplicant tècniques d‟auditoria mitjançant el sistema
de mostreig, aprovada per acord del Ple d‟1 de març de 1996.
3. La Intervenció General elaborarà i sotmetrà a l‟aprovació de l‟òrgan competent
unes noves instruccions reguladores del control intern adaptades al model de
control eficaç previst a l‟article 4.3 del Reial decret 424/2017.
4. Execució del Pla Anual de Control Financer de l‟exercici 2018.
a. La Intervenció General, en tant que òrgan directiu responsable del
control intern presentarà, a efectes de coneixement del Ple de
l‟Ajuntament, en el termini de tres mesos a partir de l'aprovació definitiva
del pressupost general per a 2018, el Pla Anual de Control Financer que
recollirà les actuacions de control permanent i d‟auditoria pública a
realitzar durant l‟exercici 2018, adaptat a les prescripcions que disposa
el citat TRLRHL, en el Reial decret 424/2017 i en les instruccions de
control intern d‟aquest Ajuntament, en els termes exposats a l‟apartat 2
d‟aquest article.
b. El Pla Anual de Control Financer determinarà l'abast i la forma
d'execució dels treballs,de control permanent i d‟auditoria pública,
l‟assignació de treballs a auditors coadjuvants i el límit temporal
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d'execució, que en cap cas haurà de superar el 31 de desembre de
2018.
c. Control permanent. Restaran sotmesos a control permanent en els
termes i abast fixat en el Pla Anual de Control financer i en les
Instruccions de control intern a les que s‟ha fet referència en l‟apartat
anterior les verificacions i treballs següents:
I. Els ingressos sotmesos a pressa de raó comptable.
II. Les depeses i obligacions no sotmeses fiscalització prèvia o a
fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics.
III. La verificació del compliment de la normativa i procediments
aplicables als aspectes de la gestió econòmica als que no
s‟estigui sotmesos a la funció interventora,
IV. El seguiment de l‟execució pressupostària i verificació del
compliment dels objectius assignats
V. La comprovació de la planificació, gestió i situació de la
tresoreria.
VI. Les actuacions previstes en les normes pressupostàries i
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local
atribuïdes a l‟òrgan interventor.
VII. L‟anàlisi de les operacions i procediments, a l‟objecte de
proporcionar una valoració de la seva racionalitat econòmicofinancera i la seva adequació als principis de bona gesti, amb la
finalitat de detectar possibles deficiències i proposar
recomanacions en ordre a la seva correcció.
VIII. La verificació, mitjançant tècniques d‟auditoria, que les dades i
informació amb transcendència econòmica de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet facilitades pels òrgans gestors com a suport de la
informació comptable, reflecteixen raonablement el resultat de les
operacions derivades de l‟activitat econòmico-financera.
IX. En especial es sotmetran a control financer:
- La justificació de les subvencions atorgades per
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat a càrrec del
pressupost de cada exercici
- L‟aplicació de les bestretes de caixa fixa i els pagaments
realitzats pel procediment de despeses a justificar
- Les depeses derivades del contractares menors
- Els serveis públics gestionats mitjançant, contractes de
concessió de serveis, contractes de serveis o directament
pels serveis municipals.
- Les nòmines del personal d'aquesta administració.
d. Auditoria pública. l‟Auditoria pública es durà a terme per part de la
Intervenció General, en la vessant d‟auditoria de comptes en els ens
dependents següents:
a. La Fundació Arranz Bravo,
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b. La Societat La Farga, gestió d‟equipaments municipals SA, en tant no
estigui obligada a auditar-se d‟acord amb la legislació mercantil.
Les entitats esmentades en els apartats a i b anteriors resten sotmeses,
a més de a l‟auditoria de comptes, a l‟auditoria de compliment i a
l‟auditoria operativa, en els termes que ho prevegi el Pla Anual de
Control Financer.
En especial resten sotmeses a auditoria de compliment els encàrrecs de
gestió a ens instrumentals dependents.
e. En l‟exercici del Control financer permanent s‟utilitzaran les normes
d‟auditoria del sector públic aprovades per la Intervenció General de
l‟Administració de l‟Estat, d‟acord amb les regles següents:
I. Quan en l‟execució de les verificacions de control permanent
s‟utilitzin procediments d‟auditoria i no els hi sigui d‟aplicació una
normativa específica.
II. En totes les actuacions d‟auditoria pública. També s‟aplicaran les
normes tècniques de la Intervenció General de l‟Administració de
l‟Estat, en particular les que desenvolupen les normes d‟auditoria
del sector públic referents als aspectes relatius a l‟execució dels
treballs, elaboració, contingut i presentació dels informes, i
col·laboració d‟altres auditors.
f.

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

Article 30è.- Control de la gestió de pagaments a justificar i de bestretes de
caixa fixa
En aplicació del que disposa l'article 190 del TRLRHL, els pagaments a justificar i
les bestretes de caixa fixa es regiran, pel que fa referència a gestió i control, a
l'acord del Ple de l‟ajuntament de 18 de setembre de 2002.
No obstant l‟anterior, la tramitació i comptabilització de les operacions de despeses
a justificar i bestretes de caixa fixa, s‟ajustaran al que preveu l‟Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s‟aprovà la Instrucció del model
normal de comptabilitat local.
CAPÍTOL SETÈ
Comptabilitat i tancament pressupostari.
Article 31è.- Sistema comptable
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1.- El sistema comptable d'aquesta Administració es regirà pel que disposa la
Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l‟Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre i addicionalment, per la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General, aprovada pel Ple de l‟Ajuntament en
sessió de 3 de febrer de 2004, per la Instrucció de comptabilitat pels centres gestors
del pressupost de despeses, aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 16 de
setembre de 2003 i per la Instrucció de comptabilitat per la central comptable,
aprovada pel Ple de l‟Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2003. La
normativa comptable que regeixi per a l'Administració General de l'Estat tindrà
aplicació supletòria conforme el que disposa l'article 5 de la LRBRL, en aplicació de
l'article 4.1.a) de l'esmentat cos legal.
2.- La societat mercantil la Farga GEM, SA, i la Fundació Privada Arranz-Bravo de
capital íntegrament municipal es regiran pel Pla general de comptabilitat de
l'empresa privada i les seves adaptacions sectorials. Aquestes dues entitats, en el
segon semestre de l‟exercici comunicaran a la Intervenció General amb una
periodicitat mensual les projeccions de tancament.
Article 32è.- Tancament comptable
Per l'exercici 2018, continuaran vigents, fins a la seva modificació, les instruccions
sobre operacions de tancament comptable de l'exercici de 2017 aprovades per
resolució número 6937/2017 de 21 de setembre de la Intervenció General número i
de les quals se‟n va donar compte a la Junta de Govern Local en sessió de 3
d‟octubre de 2017.
TÍTOL CINQUÈ
Normes de gestió d'ingressos
CAPÍTOL PRIMER
Normes generals comuns als ingressos tributaris, no tributaris i altres
ingressos
Article 33è.- 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,
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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. 34è.- 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 35è.- 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 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
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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, o que les càrregues preexistents que figurin en el Registre de la Propietat
siguin superiors al valor del bé immoble una vegada aplicat al valor cadastral el
coeficient multiplicador fixat a efectes del l‟impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats i sobre successions i donacions. Per imports inferiors a
3.000,00 euros, no s‟embargarà la vivenda habitual quan aquest sigui l‟únic bé
immoble propietat del/de la deutor/a.

CAPÍTOL SEGON
Ingressos tributaris
Article 36è.- Normes generals sobre gestió i recaptació
1.- S'entenen incorporades a les respectives ordenances fiscals les disposicions
vigents en matèria de gestió, inspecció i recaptació que conté la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària (LGT) i el Reglament general de recaptació (RGR),
aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, sens perjudici de la normativa
que en la matèria es trobi regulada en l‟ordenança fiscal general núm. 00 de gestió,
inspecció tributària i recaptació dels tributs municipals.
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2.- L‟Òrgan de Gestió Tributària aplicarà la Ordre del Ministeri d‟Economia i
Hisenda, de 23 de setembre de 1998 en tant no es desenvolupi l'article 16 LGP,
tenint en compte que la regulació que la mateixa preveu al punt 1.1. s'entendrà
referida als impostos locals gestionats per l'esmentat òrgan. Aquestes mateixes
prevencions seran d'aplicació a les unitats administratives que gestionin preus
públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de "a ingressar" no exigibles seran
comptabilitzades.
Article 37è.- Registres de liquidacions de contret previ. Ingrés directe
Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema de liquidació, es
tramitaran informàticament a través dels instruments de cobrament que contempla
la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de
l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
Article 38è.- Sistema de declaracions auto liquidades
1.- Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema d'autoliquidació, es
tramitaran informàticament a través dels instruments de cobrament que es
contempla a la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel
Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004, i es consideraran liquidacions
provisionals subjectes a comprovació per l‟Òrgan de Gestió Tributaria.
2.- Quan en l'ordenança fiscal aplicable en cada cas no constés normativa
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 39è.- Sistema d'ingressos sense contret previ
1.- Els tributs municipals que, excepcionalment es gestionin pel sistema d'ingressos
sense contret previ, hauran de ser ingressats a la Tresoreria General d'aquesta
Administració (caixa provisional d'efectiu) o a les entitats financeres col·laboradores
d'aquesta Administració mitjançant els documents previstos en la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió
de 3 de febrer de 2004
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció
General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General, aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de
2004, els documents que s'hauran de complimentar per aquest tipus d'ingrés,
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hauran d'omplir-se per la Tresoreria General, sens perjudici de la seva comprovació
posterior i es comptabilitzaran per aplicació diferida.
Article 40è.- 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 2017, als calendaris del contribuent que seran aprovats per resolució
del Tinent d‟Alcalde d‟Hisenda i Serveis Centrals.
CAPÍTOL TERCER
Ingressos no tributaris
Article 41è.- Normes generals sobre gestió i recaptació
1.- S'entenen incorporades a les respectives ordenances sobre preus públics les
disposicions vigents en matèria de gestió i recaptació que conté la LGT, així com
les que conté el RGR, sens perjudici de la normativa que en la matèria es trobi
regulada a l‟ordenança fiscal general núm. 00 de gestió, inspecció tributària i
recaptació dels tributs municipals.
2.- Les diferents unitats liquidadores aplicaran la Ordre del Ministeri d‟Economia i
Hisenda, de 23/09/1998, en tant no es desenvolupi l'article 16 LGP, tenint en
compte que la regulació que la mateixa preveu al punt 1.1 s'entendrà referida als
impostos locals gestionats per l'esmentada unitat. Aquestes mateixes prevencions
seran d'aplicació a les unitats administratives que gestionin preus públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de "a ingressar" no exigibles seran
comptabilitzades.
Article 42è.- Registre de liquidacions de contret previ. Ingrés directe.
Declaracions auto liquidades i liquidacions de contret previ. Ingrés per rebut
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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 43è.- Sistema d'ingressos sense contret previ
1.- Els ingressos municipals de caràcter no tributari (preus públics) i les multes de
qualsevol naturalesa que puguin gestionar-se mitjançant el sistema d'ingressos
sense contret previ, hauran de ser ingressats als comptes restringits de Recaptació
oberts a cada secció pressupostària sota la denominació: “Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat. Habilitació de l’Àrea ............ Compte restringit de preus
públics i multes”, llevat que la Tresoreria General ordeni el seu ingrés a la caixa
provisional d'efectiu de la mateixa a través dels documents previstos en la
Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de
l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció
General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General, aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de
2004, els documents que afectin a aquests tipus d'ingrés, hauran d‟emplenar-se per
cada habilitació d‟àrea, sens perjudici de la seva comprovació posterior i es
comptabilitzaran per aplicació diferida.

CAPÍTOL QUART
Ingressos d'altra naturalesa
Article 44è.- 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
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2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció
General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General, aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de
2004, els documents que afectin a aquests tipus d'ingrés, hauran d‟emplenar-se per
cada habilitació d‟àrea, sens perjudici de la seva comprovació posterior i es
comptabilitzaran per aplicació diferida.
Article 45è.- Devolució d’ingressos indeguts procedents d’embargaments i
dels saldos deutors procedents de la liquidació definitiva de la participació en
els tributs de l’Estat
1.- La devolució d‟ingressos indeguts procedents d‟embargaments es podrà
realitzar de forma automàtica prèvia providència de la recaptació executiva de la
improcedència de l‟embargament. La justificació de les devolucions realitzades
s‟incorporarà a les aplicacions periòdiques de cobraments que realitza la recaptació
executiva i constarà de la providència de la recaptació executiva i el justificant del
pagament realitzat.
2.- D‟acord amb el previst en la disposició addicional desena de la Llei 2/2012, de
29 de juny, de pressupostos generals de l‟Estat per a l‟any 2012, a partir del mes de
gener de 2012 i amb vigència indefinida la comptabilització dels saldos deutors
derivats de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l‟Estat
corresponents als anys 2008 i 2009 s‟efectuarà, mitjançant compensacions
mensuals que minoraran les entregues a compte mensuals les quals s‟aplicaran als
conceptes d‟ingressos corresponents.
Tanmateix pel registre comptable de les quantitats a tornar per les esmentades
liquidacions de la participació en els tributs de l‟Estat corresponents als anys 2008 i
2009, es practicaran les anotacions comptables indicades per la Intervenció
General de l‟Administració de l‟Estat en la Nota informativa 1/2010, registrant-se per
l‟import de la devolució el corresponent passiu a curt i llarg termini i les seves
reclassificacions adients durant 120 mensualitats, d‟acord amb el previst a la
disposició addicional de la Llei 2/2012, de 29 de juny.
En aplicació de l‟esmentada Nota 1/2010, l‟import de la liquidació en la participació
en els tributs de l‟Estat que s‟ajorni minorarà el resultat pressupostari i el romanent
de tresoreria de l‟exercici 2017 únicament pels imports de les devolucions vençudes
durant l‟exercici.
En l‟apartat de la Memòria relatiu a “Informació sobre endeutament”, punt 1.1
“Deutes en moneda nacional”, agrupació “Deutes amb Entitats Públiques”,
s‟informarà de la situació i evolució del passiu generat per les devolucions dels
ingressos derivats de les liquidacions definitives de la participació en tributs de
l‟Estat corresponents als anys 2008 i 2009.

CAPÍTOL CINQUÈ
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Obligacions de subministrament d’informació
Article 46è.- Compliment d’obligacions de subministrament d’informació
La Intervenció General dictarà les instruccions oportunes per tal de donar
compliment a les obligacions de subministrament d‟informació previstes en la
LOEPSF, d‟acord amb el que es preveu a l‟Ordre HAP/2105/2012, d‟1 d‟octubre i
els requeriments que al respecte pugui fer el Ministeri d‟Hisenda i Administracions
Públiques, així com als requeriments, que en matèria comptable i de control facin
les Lleis 19/2013, de 9 de desembre i 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern i per complimentar la informació
requerida per la Base Nacional de Subvencions.
No obstant, als efectes del retiment trimestral d‟informació previst en l‟esmentada
Ordre HAP/2105/2012, tots els ens que tenen la consideració d‟administració
pública segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC),
detallats en l‟article 1 d‟aquestes bases presentaran, dins dels 10 primers dies de
cada trimestre vençut la següent informació:


Document informatiu de la gestió econòmic financera adaptat als models i
instruccions facilitades pel Ministeri d‟Hisenda i Administracions Públiques



Informació sobre els pressupostos d‟explotació i de capital, balanç i compte
d‟explotació. En concret sobre els imports executats i les projeccions al 31 de
desembre.



Informació sobre les subvencions i altres aportacions rebudes



Informació sobre les despeses de personal: Evolució de la plantilla, despesa i
plantilla mitjana en l‟exercici que es tanca i variació respecte l‟anterior. Causes
de les modificacions de la plantilla: Altes, baixes indemnitzacions i sistema de
selecció



Informació sobre la tresoreria, endeutament i els avals rebuts: Tipus, import i
entitat prestatària



Informació sobre la morositat del deute comercial: Període mig de pagament
als proveïdors.

La Intervenció General sotmetrà a la JGL amb caràcter trimestral tota la informació
remesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públicas inclosa en l'Ordre EHA
2105/2102, a la Base de Dades General de Subvencions, al registre de Convenis
CONCAEL i al Tribunal de Cuentas, això com aquella altra que pugui requerir-li
l'Administració de l'Estat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
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PRIMERA.- Els expedients que es puguin tramitar, sota la qualificació de crèdits
incobrables, per quantitats individualitzades, no superiors a 6,00 euros es
fonamentaran en l'aplicació, dins de l'àmbit d'aquesta Administració, en l'article 16
LGP, aplicable en virtut d'allò que es disposa en aquestes Bases d'execució i no
necessitarà cap altre fonament jurídic addicional, per entendre's que la quantia és
insuficient per a la cobertura del cost de la seva gestió en període executiu.
SEGONA.- Es prorroga per a l‟exercici de 2018 la suspensió de l‟aplicació de
l‟acord del Ple de l‟Ajuntament de data 1 de març de 1996 pel que s‟aprovà la
fiscalització limitada prèvia en matèria de drets i obligacions d‟aquesta
Administració municipal en matèria de fiscalització plena posterior aplicant
tècniques d‟auditoria mitjançant el sistema de mostreig, llevat de les instruccions
primera a quarta i tretzena de l‟esmentat acord, així com la fiscalització en matèria
d‟ingressos, que tindrà plena vigència.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.- Caixa Fixa.
1.- La persona titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals podrà exceptuar,
mitjançant resolució administrativa i previ informe de la Intervenció General, que
determinades partides pressupostàries, que operant sota el sistema de bestretes de
caixa fixa, ho facin sota la qualificació de despeses a justificar.
2.- Als efectes de determinar la base de càlcul del límit màxim de bestretes de caixa
fixa a disposició de les habilitacions de les diferents àrees que composen aquesta
Administració i que no poden superar el 7% dels crèdits dotats inicialment al capítol
II de cada secció pressupostària, no es tindran en compte aquells crèdits que, per
aplicació de l‟article 30 d‟aquestes Bases, hagin d‟operar sota el sistema de gestió
centralitzada. El límit quantitatiu del 7% no serà d'aplicació per a l'habilitació
especial per la devolució d‟ingressos, fixant-se la quantia a disposició de la mateixa
mitjançant resolució de la persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, a
proposta de la Tresoreria General i amb informe de la Intervenció; i a l‟Àrea
Coordinació, Planificació, Desenvolupament econòmic i Ocupació 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 2018, 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.
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4.- Per a l‟exercici 2018 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.
SEGONA.- La societat privada municipal amb capital íntegrament municipal
elaborarà la següent informació, d‟acord amb els formats que estableixi la
Intervenció General:
- 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.
Contractes adjudicats, informació sobre els procediments de contractació
i compliment dels preceptes d'aplicació del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Informació relativa a l‟estat d‟execució dels contractes programa i/o
encomanes de gestió i del seu grau de compliment. En concret: Per a
cada anualitat: Compliment dels objectius establerts, ingressos rebuts
respecte dels previstos, desviacions produïdes i percentatges de
desviació.
Informació sobre les despeses de personal: Evolució de la plantilla,
despesa i plantilla mitjana en l‟exercici que es tanca i variació respecte
l‟anterior. Causes de les modificacions de la plantilla: Altes, baixes
indemnitzacions i sistema de selecció.
Informació sobre els avals rebuts: Tipus, import i entitat prestatària.
Cost de les activitats i els indicadors de gestió.

- Aquella informació assenyalada per l‟Ordre HAP 2105/2012, d‟1 d‟octubre per
la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d‟informació
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
TERCERA.- A l‟empara del que estableixen l‟article 204.1 del TRLRHL i la regla 8
de l‟Ordre 1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s‟aprova el model normal
d‟Instrucció de comptabilitat per a l‟administració local, la Intervenció General
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revisarà i actualitzarà les instruccions internes vigents relatives a l‟organització de la
comptabilitat i reguladores de l‟operatòria comptable. En el supòsit que
l‟actualització d‟aquests instruccions afecti a aquestes bases d‟execució, es
procedirà a la modificació d‟aquestes, juntament amb l‟aprovació de les instruccions
en matèria d‟operatòria comptable.
QUARTA.- Factures electròniques. En tant no siguin modificades pels òrgans
competents resten vigents, en tot allò que no contradiguin a la Llei 25/2013, de 27
de desembre i normativa de desenvolupament, la Instrucció reguladora de la gestió
del registre centralitzat de factures, aprovada pel Ple el 22 de febrer de 2011, així
com el Procediment intern de gestió del registre centralitzat de factures, de 22 de
febrer de 2011 i la seva modificació aprovada per Resolució de la Intervenció
General de 22 de març de 2013.
La Intervenció General elaborarà, d‟acord amb l‟organigrama municipal, la
codificació dels centres gestors destinataris de les factures. Els contractistes hauran
d‟incloure en la facturació, a més del codi DIR 3, el codi de centre gestor.
CINQUENA.- Als efectes de donar compliment als requeriments de les notes 26
“Informació sobre el cost de les activitats” i 27 “Indicadors de gestió” de la memòria
de la ICAL tots els documents comptables inclouran la codificació addicional i del
centre de cost i de les activitats.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- S'autoritza a la Junta de Govern Local perquè a proposta del titular de
l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals aprovi les resolucions que siguin necessàries
per al desenvolupament, l'execució i el compliment d‟aquestes Bases d‟execució.
SEGONA.- S'autoritza la Junta de Govern Local perquè a proposta del titular de
l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals dins dels sis mesos a comptar del dia 1 de gener
de l‟any 2017, aprovi la Instrucció interna que desenvolupi el sistema
d‟indemnitzacions per raó del servei previst a l‟article 11 d‟aquestes Bases
d‟execució.
TERCERA.- Les referències contingudes en aquestes bases als Decrets
d‟organització, de delegació i acords de la Junta de Govern Local, s‟entendran
efectuats a aquells vigents a la data de la resolució objecte de fiscalització.
QUARTA.- L‟estructura pressupostària aprovada per l‟exercici 2018 es mantindrà
vigent durant la vigència del pressupost, sens perjudici de les modificacions en
l‟organització municipal que eventualment es puguin produir, que tindran vigència a
comptar del pressupost de l‟exercici següent a aquell en que hagin tingut lloc.
CINQUENA.- Els articles 26 i 27 d‟aquestes bases corresponents a les normes i
procediments de contractació administrativa seran objecte d‟actualització i

…/…

110

desenvolupament una vegada hagi entrat en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
SISENA.- Aquestes Bases d'execució entraran en vigor el mateix dia de la
publicació en el BOPB de l‟aprovació definitiva del pressupost per a l‟exercici 2018.

SEGON.- APROVAR inicialment la plantilla del personal al servei de l‟ajuntament,
de conformitat amb el que estableix l‟article 123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, d‟acord amb el detall següent:
Situació a 31 d'octubre de 2.017

Grup

Subgrup

Places

Vacants

- Gerent Municipal

A

A1

1

0

- Director/a de Serveis

A

A1

6

0

- Director/a de l'Assessoria Jurídica

A

A1

1

1

- Director/a de l'Òrgan de Gestió Tributària

A

A1

1

1

- Secretari/ària General del Ple

A

A1

1

0

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

A

A1

1

1

- Interventor/a General Municipal

A

A1

1

0

- Viceinterventor/a-Funció Comptable

A

A1

1

0

- Tresorer/a

A

A1

1

0

Subescala Tècnica

A

A1

1

0

Subescala Administrativa

C

C1

325

13

Subescala Auxiliar

C

C2

130

77

AP

AP

114

51

- Analista

A

A1

2

0

- Arquitecte/a

A

A1

11

6

- Enginyer/a

A

A1

1

1

- Titulat/ada Superior Universitari/ària

A

A1

218

76

Amortitzacions
previstes

Places
nova
creació

Situació
Posterior

Observacions

321

(4)

6

136

(2) (4)

3

117

(3)

2

220

(1)

PERSONAL DIRECTIU

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb Habilitació de caràcter nacional

Escala d'administració general

Subescala subalterna

4

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

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

A

A2

9

0

- Aparellador/a-Arquitecte/a tècnic/a

A

A2

16

3

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

A

A2

85

51

- Bibliotecari/ària

A

A2

3

0

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

A

A2

55

41

- Enginyer/a tècnic/a agrícola

A

A2

3

0

- Enginyer/a tècnic/a obra pública

A

A2

4

0

- Perit/a-enginyer/a tècnic/a

A

A2

11

3

- Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària

A

A2

109

38

- Delineant/a

C

C1

2

0

- Tècnic/a Auxiliar

C

C1

30

8

- Agent executiu/va

C

C1

5

0

- Auxiliar inspecció sanitat

C

C1

1

0

- Delineant/a-Projectista sistemes informàtics

C

C1

1

0

- Director/a de mercat

C

C1

1

0

- Gestor/a esportiu/va

C

C1

1

0

- Informador/a

C

C2

1

0

- Inspector/a d'obres i serveis

C

C2

2

0

- Inspector/a de rendes i exaccions

C

C2

1

0

- Operador/a

C

C1

2

0

- Operador/a-Programador/a

C

C1

1

0

- Preparador/a

C

C1

1

0

- Programador/a

C

C1

4

0

- Programador/a "senior"

C

C1

2

0

- Programador/a Analista

A

A2

2

0

- Programador/a Analista

C

C1

1

0

- Regent/a centre d'ensenyament

A

A2

1

0

- Tècnic/a auxiliar de biblioteca

C

C1

58

23

- Tècnic/a auxiliar de via pública

C

C1

1

0

- Tècnic/a esportiu/va

C

C1

9

0

- Treballador/a familiar

C

C2

9

2

Classe de tècnics/ques auxiliars

Subescala serveis especials
Classe comeses especials

2

7

(2)

Classe policia local
Escala Superior
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- Intendent/a

A

A1

2

1

- Intendent/a major

A

A1

2

0

A

A2

3

1

- Sotsinspector/a

C

C1

8

5

- Sergent/a

C

C1

20

4

- Caporal/a

C

C2

45

14

- Agent

C

C2

345

28

- Encarregat/ada

C

C1

2

0

- Mestre/a

C

C1

1

0

Escala Executiva
- Inspector/a
Escala Intermèdia

Escala bàsica

Classe personal d'oficis

- Oficial/a

C

C2

67

8

- Ajudant/a

AP

AP

9

0

- Titulat/ada superior

A

A1

5

5

- Titulat/ada mitjà/ana

A

A2

5

2

- Administratiu/a

C

C1

9

9

- Auxiliars

C

C2

16

16

- Tècnic/a Superior

A

A1

10

6

- Director/a d'art

A

A2

1

0

- Tècnic/a mitjà/ana

A

A2

12

5

- Tècnic/a esportiu/va Administratiu/va

BC

BC

1

0

- Tècnic/a informàtica

BC

BC

1

0

- Operador/a

C

C1

1

0

- Tècnic/a Auxiliar

C

C1

1

1

C

C2

1

0

- Assessor/a de l'Alcaldia

-

-

1

1

- Assessor/a nivell 1

-

-

4

0

- Assessor/a nivell 2

-

-

4

1

- Assessor/a nivell 3

-

-

7

0

- Assessor/a de grups municipals

-

-

8

1

1.838

504

3

6

(3)

2

8

(1)

PERSONAL LABORAL
Branca administrativa

Branca Tècnica

Branca d'oficis
- Oficial/a
PERSONAL EVENTUAL

TOTAL
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La gestió de la plantilla es regirà atenent a les següents especificacions que s‟aprovaran en el seu moment per la Junta de Govern Local
(1) Les places de la plantilla laboral que restin vacants, s'amortitzaran d'aquesta plantilla i es crearan dins la plantilla de funcionaris en igual
nombre de places
(2) Les places de Treballadora Familiar que restin vacants, s'amortitzaran i es crearan en igual nombre de places d'Auxiliar.
(3) Les places d'Ajudants que restin vacants, s‟amortitzaran i es crearan en igual nombre de places de subaltern.
(4) Les places d'administratiu que restin vacants, s‟amortitzaran i es crearan en igual nombre de places d'auxiliar

TERCER.- EXPOSAR al públic els anteriors acords, mitjançant l‟anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els
quals les persones interessades podran examinar l‟expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
QUART.- ENTENDRE definitivament aprovats els anteriors 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, de conformitat amb
l‟article 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora d‟Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia del pressupost general i de la plantilla
definitivament aprovats a l‟Administració de l‟Estat i a la Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- APROVAR la no disponibilitat dels crèdits consignats en les aplicacions
pressupostàries que es detallen seguidament, per un import total de 1.216.505,25
euros, dotats en previsió de l‟increment de les retribucions dels treballadors al
servei d‟aquest ajuntament per a l‟exercici 2018, que pugui establir la Llei de
Pressupostos Generals de l‟Estat per a l‟exercici 2018, en matèria de retribucions
dels empleats públics; i condicionats a l‟efectivitat de la previsió d‟ingressos en
concepte de lliuraments a compte de la Participació en els Tributs de l‟Estat per
l‟exercici 2018 que pugui establir la Llei de Pressupostos Generals de l‟Estat per a
l‟exercici 2018 i al saldo resultant de la Liquidació Definitiva de la Participació en els
Tributs de l‟Estat de l‟exercici 2016.
Cl. orgànica
01

Cl. funcional
2315
3322
9120

Cl. econòmica
1430001
1210800
1000001
1210800

Total
924,16
2.114,37
18.886,37
11.358,74

9201
9202
9206
9220
9221

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

9.270,67
7.912,35
18.552,23
12.233,79
18.694,28
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9322

1430001
1210800
1210800
1430001
1210800

75,75
4.137,98
2.590,44
454,50
1.476,60
108.682,23

1510
2314
2410
4312
4330
4390

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

12.999,65
2.092,30
6.921,34
5.402,15
5.761,80
1.273,20

4620
4930
9222

1210800
1210800
1210800
1430001

1.512,62
4.119,20
11.150,18
60,60
51.293,04

9232
9240

Total 01
02

Total 02
03
04

278.803,70
2310
2311

1210800
1210800
1430001
1210800
1430001
1210800

8.844,88
81.620,83
2.727,00
10.700,96
454,50
20.145,43

1430001
1210800
1430001
1210800
1210800
1430001

757,50
27.434,82
303,00
10.521,72
22.131,75
472,20

3231
3232
3250
3300
3321

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1430001

2.545,26
766,89
4.742,54
6.194,59
24.690,73
1.818,00

3330
3331
3340
3370
3400

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

5.534,82
4.957,92
8.077,13
7.158,12
7.067,15

2312
2313
3110
3200
3230
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3410
3420

1210800
1210800

5.940,81
9.740,05
275.348,60

1500

1210800
1430001
1210800

5.909,23
303,00
7.354,29

1533
1621
1631
1640

1210800
1430001
1210800
1210800
1210800
1210800

8.247,61
60,60
10.272,94
467,14
1.944,91
6.271,51

1650
1710
1721
9204
9321

1430001
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

227,25
5.832,51
3.659,51
3.561,87
22.765,10
8.624,87

9331

1210800

13.211,66
98.714,00

2210
9200

1620401
1210800
1430001
1600200

7.006,28
41.874,37
75,75
202.450,31

9203

1210800
1430001
1210800
1430001
1210800
1210800

3.228,74
60,60
25.883,59
60,60
2.491,63
13.284,46

1210800
1430001
1210800
1210800
1210800

31.652,76
484,80
28.297,53
4.659,23
8.218,61
167.278,95

1210800
1210800
1430001
1210800
1210800

7.570,39
4.883,18
106,50
4.871,37
8.303,89

Total 04
05

1522
1523

Total 05
06

9205
9231
9250
9310
9320
9330
9340
Total 06
07

9251
9252
9253
9254
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9255

1210800
1430001

Total 07
Total general

8.138,49
60,60
33.934,42
1.216.505,25

SETÈ.- APROVAR la no disponibilitat dels crèdits consignats en les aplicacions
pressupostàries que es detallen seguidament, per un import total de
894.406,61euros, dotats en base a la previsió d‟ingressos pel concepte de
lliuraments a compte de la Participació en els Tributs de l‟Estat per l‟exercici 2018
que pugui establir la Llei de Pressupostos Generals de l‟Estat per a l‟exercici 2018 i
del saldo positiu de la Liquidació Definitiva de la Participació en els Tributs de l‟Estat
l‟exercici 2016.
06

9200

1210802

Cobertura global. Personal funcionari

628.422,16

06
Total

9430

7640000

Transferència de capital AMB (PTE)

265.984,45
894.406,61

VUITÈ.- APROVAR la no disponibilitat dels crèdits consignats en les aplicacions
pressupostàries que es detallen seguidament, per un import total de 1.285.360,00
euros, dotats en previsió dels ingressos a percebre pel canvi de forma de gestió de
dos poliesportius municipals a gestió directa pel propi Ajuntament, segons el detall
següent:
04

3420

2279902

04

3420

2279903

Total

Prestació de serveis gestió Poliesportiu
Sergio Manzano
Prestació de serveis gestió complex esportiu
L‟Hospitalet Nord

715.615,00
569.745,00
1.285.360,00

NOVÈ.- AUTORITZAR a la Junta de Govern Local, d‟acord amb el que s‟estableix
en l‟article 4t de les Bases d‟Execució del Pressupost Municipal per a l‟exercici
2018, per declarar la disponibilitat dels crèdits especificats a l‟acord sisè, setè i
vuitè, quan desapareguin les causes que fonamentaven la seva no disponibilitat.
DESÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció general i al Servei de Recursos
Humans.
ACORD 7.ACORD RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA A.H.A., PER EXERCIR
ACTIVITAT PÚBLICA. (EXP. 25326/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,

…/…

117

Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez, assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:
El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat al B.O.P. de 5 d‟agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès que la Sra. A. A. H., amb XXXXXXXXXXXXXXXX funcionària interina d‟aquest
Ajuntament del subgrup A2, ocupant el lloc de treball d‟educadora especialitzada a
la unitat de joventut, va presentar en data 6 de setembre de 2017, amb número 357
de registre d‟entrada al servei de Recursos Humans, declaració d‟activitats, en la
que sol·licita poder compatibilitzar l‟activitat de professora associada a la facultat
d‟Educació de la Universitat de Barcelona.
Atès que adjunta contracte de treball a temps parcial, subscrit per la Sra. A. i la
Universitat de Barcelona, mitjançant el qual es contracta a la Sra. A. com a
professora associada del departament de Mètodes d‟Investigació i Diagnòstic en
Educació.
Atès que la jornada de treball a temps parcial és de 320 hores anuals, distribuïdes
en 120 hores de docència presencial i 80 hores d‟assistència i tutoria a l‟alumnat,
dedicant la resta de la jornada a preparar docència, elaborar material de suport,
corregir treballs i participar en tasques de planificació, avaluació i coordinació.
Atès que els horaris en que impartirà docència són els següents:
- A partir del 12 de febrer i durant dues setmanes l‟horari és de dilluns i dimecres,
de 15.30 h a 17.30 h i els divendres de 17.30 h a 19.30 h.
- Durant el mes de març i abril els divendres de 17.30 h a 19.30 h.
- El mes de maig els dilluns i dimecres de 15.30 h a 17.30 h i les setmanes del 14/5
i 28/5 també els dimarts de 17.30 h a19.30 h.
- El mes de juny dimarts de 15.30 h a 17.30 h.
Atès que la durada del contracte és del dia 15 de setembre de 2017 fins al dia 14 de
setembre de 2018.
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Atès que la retribució mensual total és de 367,31 euros integres.
Atès que en da data 1 de setembre de 2017 la directora del departament de
Mètodes d‟Investigació i Diagnòstic en Educació emet informe favorable a la
compatibilitat, a petició de la interessada en el que tanmateix s‟indiquen les funcions
que la Sra. A. realitza com a professora associada.
Atès que en data 18 de setembre de 2017 el cap del servei d‟Esports i Joventut
emet informe en el que manifesta que no hi ha inconvenient a autoritzar la
compatibilitat sol·licitada per la Sra. A. donat que el seu compromís en aquestes
activitats docents no perjudica el seu treball municipal.
Atès que en quant a la comptabilitat d‟una segona activitat o un segon lloc de treball
públic la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟Incompatibilitats del personal de les
administracions públiques (LI) i la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d‟incompatibilitats del personal al servei de l‟Administració de la Generalitat (LIPC),
disposen en els arts. 4.1 i 4.2 respectivament que es podrà autoritzar la
compatibilitat, complides les altres prescripcions legals, el desenvolupament d‟un
lloc de treball en l‟esfera docent com a professor universitari associat en règim de
dedicació a temps parcial i amb una duració determinada, sempre que s‟apreciï
interès públic.
Atès que en general, de conformitat amb l‟art. 4.6 de la LIPC es considera que es
dóna aquest interès públic si la funció docent objecte de la segona activitat està
directament relacionada amb la funció o activitat que es considera principal.
Atès que l‟art. 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟ aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL), també disposa que
es pot compatibilitzar una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l‟interès
del mateix servei públic, considerant que concorre l‟interès públic d‟entre altres, si la
funció docent de la segona activitat està directament relacionada amb la funció o
activitat que es considera principal.
Atès que a més de l‟interès públic abans expressat es determinen altres límits a la
compatibilitat de l‟activitat pública que són:
El límit retributiu que deriva de l‟aplicació dels articles 7.1 de la LI i 5.1 de la LPC
que opera en dos sentits:
- Límit de la retribució total que es poden percebre per ambdós llocs de treball
o activitats no pot superar les retribucions previstes a la Llei de
pressupostos generals de l‟Estat per al càrrec de director general, o la que
si s‟escau, determini a aquest efecte el Pressupost de la Generalitat.
- Límit de retribució de l‟activitat secundària, que s‟estableix en no superar el
30% de les retribucions de l‟activitat principal.
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Atès que els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es poden computar a
efectes de triennis, de drets passius o de pensió per la Seguretat Social. Les
pagues extraordinàries i l‟ajut familiar només es poden percebre per un dels llocs.
Atès que l‟article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟Incompatibilitat del
personal al servei de les Administracions Públiques (LIP) concreta les condicions en
que s‟haurà d‟exercir la segona activitat, en el sentit de que s‟ha d‟autoritzar prèvia i
expressament i no pot suposar modificació de jornada i horari de treball. Tanmateix,
no pot impedir o menyscabar l‟estricte compliment del seus deures i quedarà sense
efecte de forma automàtica en cas de que l‟interessat canvi de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del lloc.
Atès que els articles 4.1 LI, 4.2 LIPC i 326 RPEL disposen que es podrà autoritzar
la compatibilitat com a professor universitari en règim de dedicació no superior a la
de temps parcial i amb durada determinada, en consonància amb la sol·licitud.
Atès que l‟article 322 f) i g) RPEL i l‟article 2 f) i g) LIPC, estableixen, de forma
idèntica, que resta exempt del règim d‟incompatibilitats, la producció i la creació
literària, científica i tècnica i la col·laboració en publicacions, així com la participació
ocasional en seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s‟ha d‟estar al que estableix l‟article 24 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‟ha notificat resolució expressa,
legitima a l‟interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‟han de fer
públiques.
Atès que els articles 333 a) del RPEL i els articles 14 de la LI i l‟article 22.2 LIPC
disposen que l‟òrgan competent per reconèixer la compatibilitat és el Ple de la
corporació local.
Vist l‟informe del cap de servei d‟Esports i Joventut.
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l‟article 22.2 LIPC i l‟article 333 a) RPEL, atorguen la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència.
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ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del 15 de setembre de 2017, i fins al 14 de
setembre de 2018, a la Sra. A. A. H. la compatibilitat per a exercir l‟activitat pública
de professora associada amb dedicació parcial a la Universitat de Barcelona,
Facultat d‟Educació de la Universitat de Barcelona, departament de Mètodes
d‟Investigació i Diagnòstic en Educació i amb l‟horari següent:
- A partir del 12 de febrer i durant dues setmanes l‟horari és de dilluns i dimecres,
de 15.30 h a 17.30 h i els divendres de 17.30 h a 19.30 h.
- Durant el mes de març i abril els divendres de 17.30 h a 19.30 h.
- El mes de maig els dilluns i dimecres de 15.30 h a 17.30 h i les setmanes del 14/5
i 28/5 també els dimarts de 17.30 h a19.30 h.
- El mes de juny dimarts de 15.30 h a 17.30 h.
SEGON.- L‟exercici de l‟activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
-

-

-

-

L‟activitat no pot comprometre la imparcialitat e independència del funcionari, ni
impedir o menyscabar l‟estricte compliment dels seus deures o perjudicar els
interessos generals.
L‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treballa ni l‟horari
del funcionari, restant condicionada la seva validesa a l‟estricte compliment de
la jornada i l‟horari del lloc de treball que ocupa en aquest ajuntament.
La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pels transcurs del
termini autoritzat i també cas que el funcionari canviï de lloc de treball o es
modifiquin o es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
Les remuneracions totals a percebre s‟han d‟ajustar als límits retributius
establerts a la normativa d‟aplicació.
Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta administració.

TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Sra. A. i a la Junta de Personal Funcionari.
CINQUÈ.- TRASLLADAR els acords anteriors al servei d‟Esports i Joventut

ACORD 8.ACORD
RELATIU
AL
RECONEIXEMENT
DE
LA
COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA R.CH.M.,
PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 31093/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
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Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez, assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:
El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat al B.O.P. de 5 d‟agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès que en data 29 de setembre de 2017, nº 382 de registre d‟entrada al servei de
Recursos Humans, la Sra. M. R. Ch., amb XXXXXXXXXXXXXX formula declaració
d‟activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir l‟activitat de professora de
dansa, a l‟empresa Trànsit Projectes, amb una dedicació d‟una hora i mitja a la
setmana, dijous de 20.30 a 22 h.
Atès que la Sra. M. R. és funcionària interina i ocupa un lloc de treball d‟auxiliar
adscrit a l‟Oficina Municipal d‟Habitatge.
Atès que la directora de l‟Oficina Municipal de l‟Habitatge ha manifestat, mitjançant
escrit de data 20 d‟octubre de 2017, que, segons l‟horari laboral i el
desenvolupament de les tasques que realitza la Sra. R., l‟activitat de classe de
dansa és compatible amb el seu lloc de treball.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l‟Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s‟aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l‟article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l‟Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l‟activitat de
professora de dansa.
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Atès que la referida activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que
no necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‟article 2 de la LIPC ni de
l‟article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l‟article 12 LIPC i l‟article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l‟activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l‟Administració incrementada en un
50%.
Atès que la sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és d‟una
hora i mitja setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l‟Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟horari quedant condicionada a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l‟interessada canviï de lloc de treball en el sector públic.
- L‟interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟exercici
de l‟activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l‟Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟aplicació al règim
d‟incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l‟exercici d‟una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s‟ha d‟estar al que estableix l‟article 24 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‟ha notificat resolució expressa,
legitima a l‟interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
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administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‟han de fer
públiques.
Vist l‟informe de la directora de l‟Oficina Municipal de l‟Habitatge.
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica de RRHH.
Vist l‟article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l‟article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat que disposen que l‟òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l‟ Ajuntament.
Vist l‟article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del
personal al servei de l‟Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 29 de setembre de 2017 a la
Sra. M. R. Ch. la compatibilitat per exercir l‟activitat privada de professora de
dansa a l‟empresa Trànsit Projectes, amb una dedicació màxima de dijous
de 20.30 a 22 h.
SEGON.- L‟exercici de l‟activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L‟activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‟aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat i independència de la funcionària
ni impedir o menyscabar l‟estricte compliment dels seus deures o perjudicar
els interessos generals.
b) L‟exercici de l‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l‟horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a
l‟estricte compliment de la jornada i l‟horari del lloc de treball que ocupa en
aquest Ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que la funcionària canviï de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
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d) La funcionària no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de l‟activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta
administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art.
8.1.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
QUART.- Notificar el present acord a la funcionària interessada i a la Junta
de Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a la Direcció d‟Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i a l‟Oficina Municipal de l‟Habitatge.
ACORD 9.ACORD
RELATIU
AL
RECONEIXEMENT
DE
LA
COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA H.A.E.,
PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 31131/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez, assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:
El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat al B.O.P. de 5 d‟agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès que en data 26 d‟octubre de 2017, la Sra. E. H., funcionaria interina, ocupant el
lloc de treball d‟educadora, amb XXXXXXXXXXXXXX formula declaració d‟activitats
mitjançant la qual sol·licita poder exercir l‟activitat de tutora virtual, de la Universitat
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Oberta de Catalunya amb una dedicació de catorze hores setmanals en un horari
de diari de 20 h a 22 h.
Atès que aporta dos contractes subscrits amb la UOC, data 20 de setembre de
2017 un d‟ells per a l‟assignatura Planificació de la docència en línia per una
vigència del 20 de setembre del 2017 i fins el 8 de febrer del 2018 i altre per a
l‟assignatura Practicum III RAEP, per una vigència del 20 de setembre de 2017 i
fins el 15 de febrer del 2018.
Atès que en les condicions contractuals es determina que la Sra. H. ha de resoldre
en un termini màxim de 48 hores les consultes que qualsevol dels estudiants li
formuli en la matèria de l‟assignatura assignada i a aquests efectes ordenarà la
seva prestació i el temps que dediqui segons els seus propis criteris.
Atès que la cap de servei de Benestar Social mitjançant informe de data 20 de
novembre de 2017 manifesta que no hi ha cap inconvenient per a atorgar la
compatibilitat en les condicions que figuren a la sol·licitud presentada per la
funcionària.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l‟Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s‟aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l‟article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l‟Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l‟activitat de tutora de
Planificació de la docència en línia.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‟article 2 de la LIPC ni de
l‟article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l‟article 12 LIPC i l‟article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l‟activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l‟Administració incrementada en un
50%.
Atès que la sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és de 14
hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
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- Que no impedeixi o menyscabi l‟estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l‟Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟horari quedant condicionada a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que la
interessada canviï de lloc de treball en el sector públic.
- La interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de l‟activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l‟Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟aplicació al règim
d‟incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l‟exercici d‟una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s‟ha d‟estar al que estableix l‟article 24 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‟ha notificat resolució expressa,
legitima a l‟interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‟ha de fer
públiques.
Vist l‟informe de la cap de servei de Benestar Social
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica de RRHH.
Vist l‟article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l‟article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat que disposen que l‟òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l‟Ajuntament.
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Vist l‟article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del
personal al servei de l‟Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 20 de setembre de 2017 i fins
el 15 de febrer de 2018 a la Sra. E. H. A. la compatibilitat per exercir
l‟activitat privada de tutora no presencial de Planificació de la docència en
línia de la Universitat Oberta de Catalunya, amb una dedicació per una
dedicació diària de 20 h a 22 hores, per un màxim de catorze hores
setmanals.
SEGON.- L‟exercici de l‟activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L‟activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‟aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat i independència de la funcionària
ni impedir o menyscabar l‟estricte compliment dels seus deures o perjudicar
els interessos generals.
b) L‟exercici de l‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l‟horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a
l‟estricte compliment de la jornada i l‟horari del lloc de treball que ocupa en
aquest Ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que la funcionària canviï de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) La funcionària no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de l‟activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta
administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art.
8.1.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
QUART.- Notificar el present acord a la funcionària interessada i a la Junta
de Personal Funcionari.
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CINQUÈ.- Traslladar el present acord al servei de Benestar Social i
Famílies.
COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Drets i Territori, es produeixen les intervencions següents:

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa, a favor de tots els punts.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor de tots.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Abstenció en tots els punts.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós no hi és. Per part del Partit Popular. Perdó, Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Abstenció de tots el punts.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor de tots els punts.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
A favor de todos los puntos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem a la segona part del Ple. Sobre el punt 17 ó 18, hi ha cap
qüestió?. Si no passem a participació ciutadana.
BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 10.- ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. S.V.E.
PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300
EUROS. SA187/17PA. (EXP. 20915/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González, i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz, i
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez, assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26.07.2016 (publicat en el BOPB el dia
05.08.2016) sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 5939/2017, de 25 de juliol, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. S. V. E., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 18 i 20 d‟agost de 2017; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei
39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
23.9.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits procedimentals
en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‟ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
20.10.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 23.10.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 30.03.2017, a la
que es fa referència en la resolució núm.005939/2017, de 25 de juliol, d‟iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via
pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. S. V. E., amb XXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. S. V. E.,
amb XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, una
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multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 11.- ACORD RELATIU A ADMETRE I DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT
LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA LA SANCIÓ IMPOSADA AL SR.
A.S.S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25
EUROS, SA192/2017 (EXP. 21070/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González, i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz, i
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez, assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26.07.2016 (publicat en el BOPB el dia
05.08.2016) sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que, mitjançant Resolució núm. 5945/2017, de 25 de juliol, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. A. S. S., amb XXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ATÈS que l‟esmentada resolució va ser notificada a l‟interessat en data 16 d‟agost
de 2017.
VIST que consta la presentació per part del pare de l‟interessat, en data 28/8/2017
(RGE 64104), d‟un escrit d‟al·legacions al qual ni es refuten ni es contradiuen els
fets constatats a la denúncia que ha donat lloc al present procediment.
Concretament, l‟interessat manifesta que els fets es van produir quan no hi havia
gent al parc i que el gos té només 9 mesos.
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ATÈS que les esmentades al·legacions no disposen de cap suport probatori i no
desvirtuen la presumpció de veracitat de la denúncia del Servei de la Guàrdia
Urbana de data 2.3.2017, de la qual deriva el present procediment sancionador, d‟acord amb l‟art. 77.5 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP-, ni hi ha cap
circumstància que modifiqui la tipificació ni la qualificació dels fets.
ATES que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits establerts en la
llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS el que disposen els arts. 89 i 90 de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015,
LPACAP.
VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 8.9.2017, on proposa desestimar
íntegrament les al·legacions presentades i imposar la sanció establerta en la
proposta de resolució inicial.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 15.09.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- ADMETRE I DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades en
data 28/8/2017 (RGE 64104) pel Sr. C. S. S. B. pare de l‟interessat Sr. A. S. S.,
amb XXXXXXXXXXXX, per les raons abans esmentades i que es reprodueixen a
continuació:
les esmentades al·legacions no disposen de cap suport probatori i no desvirtuen la
presumpció de veracitat de la denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de data
2.3.2017, de la qual deriva el present procediment sancionador, -d’acord amb l’art.
77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre LPACAP-, ni hi ha cap circumstància que
modifiqui la tipificació ni la qualificació dels fets.
SEGON.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 2.3.2017, a la que
es fa referència en la resolució núm.005945/2017, de 25 de juliol, d‟iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
TERCER.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
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QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. A. S. S., amb XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. A. S. S.,
amb XXXXXXXXXXXX i domicili XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 150,25.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
SISÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 12.- ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. K.M.R.
PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 450,25
EUROS. SA32/17PA. (EXP.14977/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González, i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz, i
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez, assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26.07.2016 (publicat en el BOPB el dia
05.08.2016) sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST que mitjançant Resolució núm. 5249/2017, de 28 de juny, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. K. M. R., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 17 i 19 de juliol de 2017; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei
39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
23.9.2017.
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VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‟ajusten a la legalitat vigent.
VIST que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits establerts en la
llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 9.10.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 11.10.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en les
denúncies del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de dates 20.1.2017 i
9.2.2017, a la que es fa referència en la resolució núm.005249/2017, de 28 de juny,
d‟iniciació del procediment:
1. Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública el
dia 20.1.2017
2. Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via
pública el dia 9.2.2017
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. K. M. R., amb XXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. K. M. R.,
amb XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 450,25.-€ .-sanció de 150,25.- euros per la infracció comesa el dia
20.1.2017 (art. 11.1 de la llei 10/1999) i sanció de 300.- euros per la infracció
comesa el dia 9.2.2017, (art. 11.1 de la llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.
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ACORD 13.- ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.C.M.
PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300
EUROS. SA181/17PA. (EXP. 20919/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González, i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz, i
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez, assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26.07.2016 (publicat en el BOPB el dia
05.08.2016) sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST que mitjançant Resolució núm. 5940/2017, de 25 de juliol, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. C. C. M., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució no va poder ser objecte de notificació, atès que el
destinatari apareix com a “desconegut” en l‟adreça de referència; davant aixó, i als
efectes de l‟art. 44 de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 23.9.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substantació, s‟han observat tots els requisits procedimentals
en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. Instructora del procediment de
23.10.2017.
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VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 02.11.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 06.03.2017, a la
que es fa referència en la resolució 005940/2017 de 25/07/2017, d‟iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via
pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. C. C. M., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. C. C. M.,
amb XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 14.- ACORD RELATIU A ADMETRE I DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT
LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA LA SANCIÓ IMPOSADA AL SR.
A.D.E. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300
EUROS, SA188/2017PA (EXP. 21029/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
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representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González, i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz, i
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez, assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26.07.2016 (publicat en el BOPB el dia
05.08.2016) sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST que mitjançant Resolució núm. 5941/2017, de 25 de juliol, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. A. D. E., amb XXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ATÈS que l‟esmentada resolució va ser notificada a l‟interessat en data 2 d‟agost de
2017.
VIST que consta la presentació per part de l‟interessat, en data 4/8/2017 (RGE
62084), d‟un escrit d‟al·legacions al qual ni es refuten ni es contradiuen els fets
constatats a la denúncia que ha donat lloc al present procediment. Concretament,
l‟interessat manifesta que els fets es van produir quan no hi havia gent al parc i que
el gos té només 9 mesos.
ATÈS que les esmentades al·legacions no disposen de cap suport probatori i no
desvirtuen la presumpció de veracitat de la denúncia del Servei de la Guàrdia
Urbana de data 30.3.2017, de la qual deriva el present procediment sancionador, d‟acord amb l‟art. 77.5 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP-, ni hi ha cap
circumstància que modifiqui la tipificació ni la qualificació dels fets.
VIST que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits establerts en la
llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS el que disposen els arts. 89 i 90 de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015,
LPACAP.
VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 18.9.2017, on proposa desestimar
íntegrament les al·legacions presentades i imposar la sanció establerta en la
proposta de resolució inicial.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 20.09.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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ACORDA,
PRIMER.- ADMETRE I DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades pel
Sr. A. D. E., amb XXXXXXXXXXXX en data data 4/8/2017 (RGE 62084), per les
raons abans esmentades i que es reprodueixen a continuació:
les esmentades al·legacions no disposen de cap suport probatori i no desvirtuen la
presumpció de veracitat de la denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de data
30.3.2017, de la qual deriva el present procediment sancionador, -d’acord amb l’art.
77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre LPACAP-, ni hi ha cap circumstància que
modifiqui la tipificació ni la qualificació dels fets.
SEGON.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 30.3.2017, a la
que es fa referència en la resolució núm.005941/2017, de 25 de juliol, d‟iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via
pública
TERCER.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. A. D. E., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. A. D. E.,
amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
SISÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 15.- ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.A.O.P.
PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 600
EUROS. SA194/17VR. (EXP. 20791/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
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David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González, i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz, i
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez, assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26.07.2016 (publicat en el BOPB el dia
05.08.2016) sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST que mitjançant Resolució núm. 5783/2017, de 19 de juliol, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. C. A. O. P., amb XXXXXXXXXXXX i domicili
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 27.7.2017 i 2.8.2017; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei
39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
28.8.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació, s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
29.09.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 9.10.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 14.03.2017 i
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03/04/2017, als que es fa referència en la resolució 005783/2017 de 19 de juliol,
d‟iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via
pública els dies 14.3.2017 i 3.4.2017
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. C. A. O. P., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. C. A. O. P.,
amb XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una sanció de 600,00.-€ -300,00.-euros per la infracció comesa el dia 14.3.2017 i
300,00.-euros per la infracció comesa el dia 3.4.2017 (art. 11.1 de la llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 16.- ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.L.C.
PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05
EUROS. SA19/17PA. (EXP.10932/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González, i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz, i
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez, assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26.07.2016 (publicat en el BOPB el dia
05.08.2016) sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST que mitjançant Resolució núm. 3213/2017, de 19 d‟abril, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. C. L. C., amb XXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per una infracció greu
contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos (no
disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 3 i 4 de maig de 2017; raó per la qual, i a les efectes de l‟art. 44 de la llei
39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 6.6.2017.
VIST que, mitjançant resolució núm. 7622/2017, de 13 d‟octubre, es va esmenar
una errada material advertida en la resolució d‟iniciació i es va ampliar en tres
meses el termini de resolució del present procediment.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 26 i 30 d‟octubre de 2017; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei
39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
23.11.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que en la substanciació del procediment s‟han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s‟ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
12/12/2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 12/12/2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 20.08.2016, a la
que es fa referència en la resolució d‟iniciació del procediment:
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L’interessat/da no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos, el dia 20/08/2016.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Els fets infringeixen el què disposa l‟art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d‟animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l‟art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d‟animals
considerats potencialment perillosos.
TERCER.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. C. L. C., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. C. L. C.,
amb XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 2.404,05.-euros, quantia mínima a imposar per a les infraccions molt
greus, segons l‟article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 17.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 22 DE NOVEMBRE AL 12 DE DESEMBRE DE 2017 QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 8863 AL 9328.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l‟alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d‟alcaldia i regidors de govern en l‟exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 8863 de data 22 de novembre al núm. 9328 de data al 12 de
desembre de 2017.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.
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DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 18.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 43, 44, 45 I 46 DEL 28 DE
NOVEMBRE I 5, 12 I 13 DE DESEMBRE DE 2017, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l‟últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 43, 44, 45, i 46 de 28 de
novembre, i 5, 12 i 13 de desembre de 2017, respectivament.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ACORD 19.- PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE CAN SERRA, EN RELACIÓ A LA ZONA AIRE DE CAN SERRA.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l‟Associació de Veïns Can Serra,
es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Si volen si us plau, donar el micròfon i si ens pot dir el nom i cognom perquè quedi
constància a l‟acta.

SR. G. M. C. (ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN SERRA)
Buenos días, hablo como portavoz de la Asociación de Vecinos de Can Serra y
también de diferentes vecinos también del mismo barrio y algunas entidades,
también, representadas en las negociaciones que se tuvieron a partir del 5 de
septiembre del año, respecto a la zona de aparcamientos en Can Serra.
Nosotros des de el primer día, o sea, creemos que hubo una pequeña falta de,
digamos, no vamos a decir de información, pero sí de notificación de cómo iba a
ser, realmente esta zona Aire cuando se empezó a hablar de ella en el mes de
marzo-abril, pero consideramos que tanto lo que se puso sobre la mesa en La
Carpa y en el Instituto Torres i Bages de la presentación de que uno “ininteligible”,

…/…

144

ahí, el Ayuntamiento, pues lógicamente estuvo informando y demás y sí que hay
que recordar que muy pocos vecinos, realmente, iban a las convocatorias, pocas
personas, o sea, por tanto, no se puede decir que desde un principio hubo una
revolución grande en el barrio con respecto a esto, porque realmente no hubo
ninguna manifestación, ni nada al respecto.
Bueno, se llegó a la implantación, digamos, a poner los equipos, pintar y demás, y
entonces, sí, la Asociación de Vecinos, junto con una primera plataforma que se
creó, digamos también, representada por la Sra. O. R., y esta Asociación de
Vecinos, entonces, empezamos a tener unas primeras conversaciones con este
Ayuntamiento. Eso fue, digamos, con la inclusión de que para el día 5 de
septiembre se formó en la concejalía una reunión en la cual hay que considerar que
todos los vecinos, entidades e instituciones vecinales, pudieron acudir. Realmente
aquello estuvo lleno, por tanto, no se puede decir que no haya habido, digamos,
puertas abiertas a todos los vecinos y entidades del barrio, o sea, eso no es verdad.
Entonces, o sea, y a partir de ahí, lógicamente se empezaron con las negociaciones
entre la asociación y esta pequeña plataforma, se pidieron unos seis puntos que
absolutamente, aquel día, la alcaldia cogió compromiso de estudiarlos y
lógicamente, después, a través de reuniones abiertas y libres se fueron, digamos,
consensuando. Entonces, consideramos que ha habido información, nosotros
informábamos de estas reuniones y de estos acuerdos que más o menos iban
llegando. Por tanto, creemos que no es verdad de que no haya habido participación
ciudadana.
Entonces, lo que sí creemos es de que a raíz de esto y de los acuerdos
conseguidos, pues, lógicamente se consiguió digamos el cambio este de la
modificaciones de las tarifas para que los vecinos, digamos, a su vez también, las
tarjetas para los familiares, digamos las tarjetas para los comerciantes, que bueno,
posiblemente haya algunos comerciantes que todavía pues no estén muy de
acuerdo o estén precisos de alguna cosa, pero eso creo que es una negociación
directa del comerciante con el Ayuntamiento, no ya a través de toda la asociación o
del todo del barrio, porque son puntos concretos de cinco o seis comerciantes.
Entonces también, ¿perdón? Bueno, vamos a ver, entonces o sea nosotros
consideramos que se ha llegado a unos buenos acuerdos, unos buenos acuerdos y
indicamos estos, o sea, esta asociación desde un principio, con O. R., fuimos los
primeros críticos de esto, pero lógicamente, a través de las reuniones y a través
de…
SRA. ALCALDESSA
A veure, un momentet, a veure, això... Vamos a ver esto no es una asamblea de
vecinos, aquí hay un representante que ha solicitado la palabra, está en uso de su
palabra y pediría a los vecinos que, por favor, se mantengan callados, hasta que no
finalice. Sí, puede continuar.
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SR. G. M. C.
Sí gracias. Entonces, nosotros vemos que últimamente, a través de esta nueva
plataforma que se ha creado, que insistimos, la mayoría de las personas que
forman esta plataforma, mayoría digamos o muchas personas, no estuvieron
presentes o no acudían a estas protestas. Entonces, por tanto, o sea, no vemos el
por qué, digamos esta crítica hacia nuestros trabajos.

SRA. ALCALDESSA
Se ha acabo el tiempo. En todo caso, ahora vamos a tener una moción que va
presentar el Sr. Khristian Giménez, relativa a ésta y vamos a este tema y vamos a
tener la posibilidad de que cada grupo político se posicione y hable y abunde sobre
la cuestión que se está planteando.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb la moció número 20 presentada pels Grups Municipals
d‟ICV-EUiA-Pirates-E, ERC, CiU i CUP-PA, i amb la moció número 21 presentada
pels Grups Municipals d‟ICV-EUiA-Piratas-E, ERC, CUP-PA, amb l’adhesió de
CiU, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Khristian Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, començarem per la Zona Aire.
En primer lloc, tal i com fem sempre que qualsevol entitat sol·licita la paraula al Ple,
agrair la participació de l‟associació de Veïns i Veïnes de Can Serra.
La nostra proposta és, i serà sempre, que manquen veus veïnals en aquests Plens
municipals. Tanmateix, des de la CUP-Poble Actiu i la resta de grups que donen
suport a la nostra moció, com a oposició política, tenim el deure de fer d‟altaveu
d‟altres veus veïnals poc representades en aquests Plens i políticament a la ciutat.
I ho fem després de fer un seguiment exhaustiu i proper, durant aquests últims
mesos, a les mobilitzacions d‟una altra part de les veïnes del barri, oposades
radicalment a la implementació de la zona AIRE, i que no estan d‟acord amb els
pactes acordats sobre les ordenances i exempcions al barri per a la zona blava i
verda.
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Amb aquesta moció conjunta, mostrem la seva i la nostra oposició a aquesta
implantació forçosa de l‟aparcament regulat a Can Serra, fonamentalment per una
única raó: és evident que no existeix, és molt evident que no existeix prou consens
veïnal al barri, i moltes veïnes ens demanen suport per aturar allò que consideren
les hi comportarà molèsties, despeses per als pocs petits comerços que sobreviuen
al barri, i una despesa municipal de més de 167.000 € de fons públics, només en la
instal·lació i manteniment de fins a 21 parquímetres, amb un cost de més de 7.000
euros per cada unitat. Un pressupost massa elevat, que en opinió d‟aquestes
veïnes mobilitzades i en la nostra pròpia, es podria destinar a d‟altres necessitats
més urgents dins del propi barri.
Som conscients que aquesta implantació de la zona no parteix d‟una demanda
veïnal per donar solució a una necessitat del barri. Ha quedat també palès amb la
intervenció de l‟associació de Veïns de Can Serra. Som conscients, perquè així ens
ho han transmès, que a l‟assemblea veïnal del dia 20 de setembre es va informar
que la decisió de l‟Ajuntament era molt clara i que el projecte tiraria endavant. Des
del propi Ajuntament es va defensar que tiraria endavant d‟una forma o d‟una altra. I
som conscients que davant aquest escenari, potser la plataforma No Zona Aire es
va veure forçada a negociar unes millors condicions, o més ben dit, menys
perjudicis per als residents i familiars, provocats per la implantació d‟aquesta zona i
el cobrament de tarifes per aparcar al barri.
Una altra prova de la manca de consens son les signatures recollides. Mentre en un
primer moment, al setembre, durant el procés negociador de l‟Ajuntament amb la
plataforma i l‟associació de Veïns, es van recollir fins a 1.600 signatures en una
plataforma digital contra la implantació de la zona AIRE i, en paral·lel, s‟han
presentat, via instància, un total de 1.065 signatures físiques, lliurades el 27
d‟octubre i el 30 de desembre al registre municipal.
És per això que amb aquesta moció, proposem mesures molt concretes, a la
Regidoria del Districte i al Govern municipal: En primer lloc aturar la implantació de
la zona AIRE al barri de Can Serra; obrir noves negociacions, transparents,
documentades i argumentades amb les veïnes del barri, amb unes i amb unes
altres; sotmetre a votació popular i veïnal les conclusions de les negociacions. I per
últim, una proposta a la Regidoria del barri i a l‟equip de Govern que sigui, al nostre
entendre, prioritzar les inversions adients per tal de cobrir les necessitats reals i les
prioritats del barri de Can Serra, molt abans de la implantació de la zona Aire,
facilitant projectes presents i futurs al barri. Simplement allò que creiem hauria de
ser el principi bàsic de tota política municipal que es posi en marxa.
Presentem una segona moció conjunta.
El passat 15 de desembre es complien 25 anys de l‟assassinat d‟en Pedro Álvarez.
25 anys d‟injustícia i d‟impunitat pel seu assassí. 25 anys de lluita infatigable de la
família i de la plataforma Pedro Álvarez contra els abusos de poder. Aquests
abusos de poder són els que fan que ara, 25 anys després, el crim continuï encara
sense esclariment, que l‟únic sospitós, un agent de la Policia Nacional, continuï en
llibertat, sense cap culpable a la presó i amb una manca total de reparació de la
veritat, sobre el que va succeir aquella nit del 15 de desembre de 1992.
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L‟any passat aquest Ajuntament va aprovar una declaració institucional, un
compromís públic i polític que tots i cadascun dels vostres grups municipal van
votar a favor. Avui, un any després, ens trobem en la mateixa situació des del punt
de vista jurídic i policial respecte al cas: cap avenç. Per cert, no vam veure a cap
dels portaveus municipals, a excepció d‟en Toni Garcia d‟ERC, ni a l‟ofrena floral
del passat divendres, ni a la manifestació a Barcelona. Aquest Ajuntament tampoc
va mostrar de cap forma el seu suport a la família, com sí ho va fer, per exemple,
l‟Ajuntament de Ripollet, amb un ram de flors i la presència d‟un dels seus regidors
de Govern a l‟ofrena floral del matí.
És per això, que amb aquesta nova moció conjunta reclamem el mínim que, com a
ciutat, podem oferir a la memòria d‟en Pedro i a la família Álvarez: que existeixi una
plaça o carrer que recordi per sempre més el cas i la lluita de la plataforma Pedro
Álvarez per aconseguir justícia i reparació de la veritat en el cas.
Però aquesta moció demana molt més. Demana concretar el suport que es va
signar, com a declaració institucional l‟any passat, suport concret des dels recursos
propis d‟aquest Ajuntament, com seria l‟assessorament o suport jurídic per
aconseguir la reobertura del cas o suport des del punt de vista de la investigació
policial necessària, amb els efectius de la Guàrdia Urbana, per trobar una nova
pista o un testimoni que pugui contribuir a reobrir la causa judicial o les
investigacions, des del cos dels Mossos d‟Esquadra en el seu cas.
En aquest punt, potser fins i tot hem estat massa curoses a l‟hora de demanar
aquest suport al text de la moció. Perquè 25 anys després del seu assassinat, el
cas comença un compte enrere que finalitzarà l‟any 2020, segons el propi advocat
de la plataforma, amb la prescripció del delicte en dos anys. I per tant és ara o mai,
quan les institucions que públicament hi han donat suport, com aquest Ajuntament,
han de fer tot allò que estigui al seu abast, i encara molt més, per a què com a
societat oferim una mica de dignitat i justícia en aquest assassinat i de solidaritat
també amb la família.
Arribats a aquest punt, farem crítica o autocrítica inclús, des del punt de vista
institucional al paper d‟aquest Ajuntament en tot plegat. Per a què ha servit la
declaració institucional que vam signar al novembre de l‟any passat, ens
preguntem.
Bé, ha servit per posar en marxa un cercle de cartes oficials i creuades entre
administracions i institucions. Per a què la Síndica de Barcelona insti al fiscal de
Catalunya i al delegat del Govern a Catalunya. Per a què unes instin a d‟altres i les
administracions es passin la pilota entre elles. Al cap i a la fi, suport sobre el paper i
amb segells oficials, però cap canvi real que pugui contribuir a la reparació de la
veritat o a la reobertura i l‟esclariment del cas.
Però també ha servit, malauradament, per comprovar que el paper ho aguanta tot.
El Govern municipal, amb vostè Alcaldessa al capdavant, va tenir una oportunitat
d‟or per fer les coses d‟una altra manera el passat juny, amb la plataforma Pedro
Álvarez, van tenir l‟oportunitat de deixar molt clar per escrit, el compromís municipal
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de suport a la tasca de la plataforma, perquè, quan aquesta plataforma va demanar
suport concret per a la realització de la primera jornada en Memòria de Pedro
Álvarez a l‟Hospitalet, el passat 10 de juny, aquest Ajuntament i el Regidor
corresponent, Sr. Pepe Castro, lluny d‟aportar-hi recursos i sobretot lluny de
demostrar una voluntat política real de col·laboració, sembla que hi van posar tot els
pals possibles a les rodes.
La plataforma va deixar clar que volia fer un acte públic, al carrer, per tal de difondre
el cas i la lluita, i amb aquest objectiu va sol·licitar a l‟Ajuntament el permís
d‟ocupació de la via pública, un punt de llum o connexió a la xarxa elèctrica, un
equip de so i suport en la difusió de l‟esdeveniment. El Govern municipal, i sobretot
la Regidoria del Districte, van tractar insistentment de modificar el lloc de l‟activitat, i
moure‟l cap a l‟interior del Centre Municipal Ana Díaz Rico, denegant tots els recurs
tècnics extres, oferint-los només les papereres i una tarima. I fins a l‟últim moment,
fent-les esperar que arribés la concessió del permís d‟ocupació de la via pública,
cap responsable del Govern municipal, ni tan sols el propi regidor del districte, Sr.
Pepe Castro, es va apropar dos minuts a saludar i donar-hi suport, i fins i tot la
Guàrdia Urbana no estava informada de la celebració, ni de l‟ocupació de via
pública d‟aquell dia.
Bé, tot un recull de fets que mostren que no existia massa o cap voluntat política
des de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, per tal de facilitar les coses i col·laborar de
veritat amb la plataforma i amb què la jornada fos un èxit o, com a mínim, arribés a
més gent del barri i de la ciutat. Aquesta anàlisi i aquestes percepcions no són
nostres, són de la pròpia plataforma Pedro Álvarez i aquí teniu al Juanjo, per si
voleu que ell us ho expliqui o us ho ampliï personalment. És la seva percepció, no
és la nostra. Gràcies.
S’escolten aplaudiments entre el públic.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias Alcaldesa. Respecto a la moción para la no implantación de la zona Aire
en Can Serra, mi voto en esta moción será rotundamente contrario, y me quiero
explicar.
Bueno, en la última intervención, el Sr. Khristian Giménez hablaba de que era una
decisión, parecía que era una decisión que ya estaba tomada. Evidentemente es
una decisión que está tomada por este Gobierno. Hay una cosa que es el interés
público y estamos afrontando un problema que nos afecta a todos, y no es una
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decisión de este Gobierno, es una decisión del Gobierno municipal y del Gobierno
metropolitano, donde además participan todos ustedes, y para estos temas casi
siempre se ponen de acuerdo. Porqué las zonas Aire no son una opción para
resolver un problema de presente, es una opción para resolver un problema que
vamos a tener si no ponemos ningún orden en el espacio público en el futuro.
Recuperar el espacio público de nuestra ciudad para los vecinos y vecinas es un
tema imprescindible, y es un tema imprescindible para este Gobierno, ya lo hemos
repetido algunas veces. La CUP ya presentó, en el tema también de la calle
Leonardo da Vinci, una moción intentando priorizar una zona de carga y descarga
sobre el deseo de muchos vecinos y vecinas que habían en aquella calle, que era
recuperar el espacio público para ellos poderlo utilizar, y eso es una intención que
tiene este Gobierno y un compromiso firme que tenemos con el uso del espacio
público. También para recuperar el uso de la bici, para potenciar el uso de la bici,
que también antes comentaba el Sr. Iván, que había por el tema del Plan Director
de la Bicicleta que usted comentaba.
Ustedes piden un estudio textualmente, serio y riguroso, en la moción, sobre la
necesidad de colocar la zona Aire en Can Serra. Les podría citar varios planes, ya
no solo municipales, sino metropolitanos, que avalan las zonas Aire ya no solo en
Can Serra, sino en cualquier sitio de una ciudad densamente poblada como la
nuestra.
Les cuento, podemos hablar de plan de mejora de calidad del aire de l‟Hospitalet…
S’escolten veus entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, un momento Sr. Jiménez. Yo no lo voy a repetir más. O sea, si ustedes no
están dispuestos a estar callados escuchando, pues lo mejor que pueden hacer es
salir del Pleno y dejar que los concejales podamos hacer el trabajo que nos
corresponde.
Por tanto, insisto, les pido silencio. Cuando acabe, ustedes pueden manifestar si
quieren aplaudir o no quieren aplaudir, es su problema, pero mientras se intervenga
por parte de los concejales, les pido nuevamente silencio. Sr. Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, Alcaldesa, retomo. A mí es una cosa que no me sorprende demasiado que
la CUP, por querer hacer llegar la voz de las minorías al Ayuntamiento, que me
parece que es necesario y es sano hacerlo, que la CUP se haga eco de estas
necesidades pues no me parece extraño. Lo que sí me parece extraño, es que
hayan grupos como Canviem o como Esquerra, que históricamente han llevado

…/…

150

esta demanda en sus programas, que vengan aquí a pedirnos exactamente lo
contrario de lo que llevan ellos muchísimos años demandando históricamente, ya
no solo en este municipio, sino en cualquier municipio del área metropolitana.
Le recuerdo además que la playa más cercana que tenemos en Hospitalet, que es
la playa del Prat, es una zona verde preferente íntegra con más de mil quinientas
plazas de vehículos con la señalización para los vecinos del Prat. ¿Qué hace que
allí sí que sea una medida conveniente y necesaria, y en el barrio de Can Serra no?
Muéstrenme un estudio que desaconseje, porqué ustedes piden estudios serios y
rigurosos, yo les digo, muéstrenme un estudio que desaconseje que la zona Aire es
necesaria para la movilidad sostenible, para una movilidad urbana más sostenible
en las ciudades densas como la nuestra.
Y les repito, plan de mejora de calidad del aire de Hospitalet, plan de mejora de
calidad del aire del área metropolitana, plan de movilidad urbana sostenible de
l‟Hospitalet. Los informes tanto de la plataforma de Transporte Público como de
entidades ciclistas, como del RACC, que dicen que es una medida urgente a tomar,
sobretodo en Hospitalet porqué tenemos un espacio público que no está regulado
en este sentido. Hacen falta más estudios, no son estudios serios y rigurosos. Cada
plan tiene un análisis serio y profundo de las necesidades que tiene nuestra ciudad.
No encuentro ningún elemento que me haga pensar que esta moción no es más
que una herramienta de confrontación política.
Como ya les vengo diciendo, bueno, discúlpenme pero también cuando interrumpen
y aplauden se ve claramente también hace donde van vuestras demandas.
Mira, hablamos de recuperar siempre la calle para las personas, hablamos de
sostenibilidad, de la salud ambiental, no hace falta poner más sensores en la calle
para conocer la realidad, la realidad ya la tenemos y está presente. Y en eso
estamos trabajando, y algunas veces les hemos explicado los planes que estamos
haciendo. Ustedes hablan de la utilización de la bici, el año que viene hay
proyectados 4 nuevos carriles bici en esta ciudad. Hay el compromiso de hacer que
el 80 % de las calles de nuestra ciudad sean vías ciclables, vías 30 adaptadas y
seguras para el uso de la bici. Además están estudiando también varios sistemas
de uso público de bicicletas, de alquiler público y demás, que supongo que también
en breve podremos explicar en este Pleno. Dicen que no se han instalado puntos
de recarga eléctrica y se están instalando, hace poco inauguramos uno en la plaza
Europa.
Evidentemente que es necesario hacer mucho más, yo soy el primero que digo, es
necesario hacer mucho más y potenciar este tipo de políticas, pero tenemos el ritmo
que tenemos y vamos haciendo a medida que vamos pudiendo hacer este tipo de
medidas.
Voto en contra y en contra de la siguiente.
S’escolten veus entre el públic.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. En contra de les dues.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Abstenció. A les dues, sí.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sra. Alcaldesa, yo me posicionaré brevemente sobre la 21 y Jesús lo hará sobre la
20.
Bueno, a ver, nosotros en esta moción estamos bastante de acuerdo, vamos a ver,
en una cuestión, y es que aquí se hizo una declaración institucional donde
evidentemente era razonable, primero, segundo, tercer, cuarto, cinco, seis
acuerdos, de dar apoyo, de, en fin, todo lo que, como ustedes bien saben, por no
alargarme mucho, pedía incluso la familia del Sr. Álvarez.
Nosotros lo que lamentamos mucho es que esto a estas alturas no se haya
esclarecido. Es lamentable que estas cosas pasen pero en fin, al final es verdad
que la justicia hace un camino, pero muchas veces al ser también garantista, y
teniendo sospechas sobre gente, pues se nos escapan pero bueno es la ley, es
lamentable que esto pase y entendemos el dolor de la familia de Pedro Álvarez.
Pero cuando ustedes piden reparación, difícil reparación es cambiar el nomenclátor
de una calle. La reparación justa sería que apareciera el culpable y que fuera a la
cárcel, y que cumpliera con ese asesinato que entendemos nosotros que fue así.
Luego, no podemos conceder a cualquier plataforma, por mucha, incluso a veces,
justicia que tenga como ésta, que nos pidan un local, que nos pidan cambiar una
calle, el nomenclátor, porqué abrimos la puerta a que permanentemente tengamos
estas reivindicaciones, que no es que no sean justas, sino que serían muchas
porqué hay 40.000 plataformas.
Lamentamos mucho tener que abstenernos por lo que he dicho en esta moción,
pero sí deberemos estar apoyando permanentemente por los siglos de los siglos,
mientras sus seres queridos sigan viviendo y lo reivindiquen, es darles todo el
apoyo que creo que debemos de darle. Ya se hizo en la declaración institucional.
Yo creo que todos estuvimos de acuerdo y yo lamento no poder votar a favor y
abstenerme por lo que he dicho, por qué si al final cada plataforma que salga, y hay
cientos, salen por cuestiones que ellos consideran justas, les tenemos que hacer
todas estas concesiones, ni tendríamos locales, ni tendríamos calles ya para poner
y cambiar. Lo siento, lo lamento mucho tener que abstenerme.
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Cedo la palabra al Sr. Jesús para el posicionamiento de la otra moción. Muchas
gracias.

SR. AMADEO MARTIN (CIUTADANS)
Sí, muchísimas gracias. Sobre la moción de la zona Aire de Can Serra, buenos días
a todos, vecinos y vecinas de Can Serra.
Yo lo que quiero aportar aquí es un poquito de racionalidad, y lo que quiero aportar
aquí es ver qué hemos conseguido, qué se ha conseguido, y ver como este
Gobierno de la Sra. Núria Marín podía haber hecho mejor las cosas, y yo creo que
las reuniones que se empezaron sobre la zona Aire, como vimos todos los que
estuvimos allí, que yo también estuve presente, éramos muchas personas que no
sabíamos a cuento de qué se había implantado esa zona.
Hay muchas personas que se enteraron, en este tipo de reuniones, de la
implantación de la zona Aire, y, como bien ha dicho el representante de la
Asociación de Vecinos de Can Serra, pues quizá lo ha dicho en sus palabras, quizá
haya habido falta de información y pocos vecinos fueron a las reuniones.
Nosotros, a partir de esas primeras reuniones con esa primera plataforma, lo que
hicimos fue decirles que la voz era suya, la voz era de la plataforma, porqué la voz
es de los vecinos. Que nosotros íbamos a hacer nuestra labor de control, y nuestra
labor de control, lamentablemente otra vez, Sra. Núria Marín, pues usted no ha
cumplido, porqué nosotros hemos hecho preguntas sobre el proceso participativo:
cuantas reuniones ha habido, cuantos vecinos han ido a cada reunión, como se ha
hecho la convocatoria, como se ha enviado la convocatoria, y a día de hoy, los
vecinos lo han dicho bien, estamos hablando desde septiembre, y a día de hoy
todavía no han tenido respuesta de todo ello. No sé si a usted eso le parece muy
correcto, pues todavía no he tenido respuesta. Y todavía no sé cuantos carteles,
por ejemplo, se han pegado de las reuniones, cuantos folletos informativos se han
pegado de las reuniones, y eso es lo que yo quería saber para hacer una valoración
justa de cómo se ha informado y de cómo no se ha informado.
Entonces claro, cuando este Gobierno, encabezado por quien lo encabeza, se llena
la boca de hablar de participación, pues en este caso o lo han intentado arreglar de
alguna manera, o no han sido capaces de explicarnos como lo han hecho.
Entonces yo, a partir de aquí, por eso les digo a los vecinos que yo he intentado
separar lo que es los acuerdos que se han conseguido, yo creo que son unos
buenos acuerdos, se ha conseguido lo que hemos comentado aquí, que sea la
zona verde gratuita para residentes y para familiares. Yo creo que eso es bueno y a
partir de aquí podemos empezar si necesitamos alguna más.
Yo, principalmente, por ejemplo, estoy en discrepancia con la zona azul al lado del
colegio La Carpa, por qué estamos viendo, es que no hace falta explicarlo mucho
más, zona azul al lado del colegio La Carpa. Yo en eso no estoy de acuerdo. Me
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consta que el Gobierno se ha comprometido a revisar esas zonas azules, y yo les
pediría por favor, que al menos en esta zona intentáramos apostar por esa zona
verde, que yo creo que va a ser más beneficiosa para los vecinos porqué, como
repito, se ha instalado una zona azul al lado de un colegio, entonces yo no sé si eso
va a generar mucha actividad comercial porqué, como estoy diciendo, lo que hay es
un colegio, no muchos comercios. La gente no viene a comprar, viene a dejar a sus
hijos, y eso es lo que intentamos decir.
A partir de aquí, el problema viene sin duda de la falta de información y de una
palabra que me ha dolido que digan los vecinos, todos los vecinos, en las primeras
reuniones, que es la imposición. A mí eso me ha dolido, que los vecinos digan que
este Gobierno impone, Sra. Núria Marín, me ha dolido, porqué yo creo que este
Gobierno y cualquier político, cuando tenemos proyectos de ciudad que tenemos
que aplicar, lo que tenemos que hacer es intentar consensuarlo al máximo con los
vecinos, explicarlos, salir a decirles los detalles, salir a explicarles cómo lo vamos a
hacer, una zona Aire ahí puede ser beneficiosa para los vecinos pero por favor
explíquenlo bien, explíquenlo bien a los vecinos. Salgan a hablar con ellos, porqué
de verdad que todavía nosotros no sabemos cómo se ha realizado este proceso.
Y en segundo lugar también quería remarcar que en Can Serra también tenemos
varias reformas pendientes, y esto también es lo que nos piden los vecinos, que
prioricemos, que prioricemos en lo que nos piden ellos en sus necesidades.
Tenemos una moción aquí aprobada para reformar la calle Peñíscola de hace
meses, pero todavía no la dotamos presupuestariamente, que ese es el problema, y
no la vamos a reformar. ¿Cuándo la vamos a reformar? Hace meses ya que se
aprobó aquí una moción para reformar la calle Peñíscola.
Hace meses se aprobó aquí también una moción de Ciudadanos para reformar los
pasos de peatones que tenemos en Can Serra, por ejemplo, al lado del Instituto
Torres i Bages. En cuesta abajo que tenemos ahí boquetes al lado del mercado
también, y ustedes todavía no lo han hecho. Entonces esos son los dos principales
problemas, que ustedes no informan del todo como deben de informar a los vecinos
y que tampoco priorizan lo que los vecinos les piden, porqué, como muy bien ha
dicho Miguel, al final lo que quieren los vecinos es que sus necesidades se
constaten en los presupuestos, y eso es lo que nosotros estamos apretándoles para
eso, por qué para eso estamos en la oposición.
Entonces por eso también les pedimos a veces más diálogo porqué yo creo que en
esta moción por ejemplo podemos llegar a una posición de consenso, y estoy
convencido de que puede ser así. Pero estoy convencido de que puede ser así si
somos transparentes, si vamos a hablar con los vecinos y les explicamos los pros y
los contras, que se pronuncien y que estemos todos de acuerdo, porqué al final yo
creo que podemos estar todos de acuerdo, y si el mensaje que da este
Ayuntamiento es que las necesidades también, como he comentado, de reforma de
calles, de arreglar nuestras calles, de tenerlas más limpias, se tienen en cuenta.
Y yo creo que si hacemos esos pequeños pasos, pues yo creo que los vecinos
estarán un poquito más satisfechos que al final los políticos tenemos que estar para
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eso, para intentar mejorarles el día a día, de los vecinos, por qué para eso nos
pagan el sueldo, y yo para eso también es lo que estoy intentando hacer aquí,
intentar mejorar sus vidas, intentar arreglar sus principales problemas e informarles
sobre todo y ser transparentes, que a día de hoy no lo estamos siendo.
Entonces esos son los puntos que yo quería comentar, falta de participación. Yo
creo que no se ha hecho bien el proceso de participación, por favor pongamos en
valor también las necesidades de los vecinos que son muchas, y se están
descuidando, como bien ha dicho Miguel. Tenemos barrios en los que la inversión
está bajando y no está yendo donde tiene que ir, y eso es lo que nosotros
defendemos y por lo tanto nos vamos a abstener ante la moción.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Per la número 21, Sra. Alcaldessa. Sí, moltes gràcies.
Tal com s‟ha explicat en l‟exposició, fa ara pràcticament un any es va aprovar una
declaració institucional on s‟agafaven tota una sèrie de compromisos, d‟accions, de
posicions i de relacions amb altres administracions, per tal de poder abordar el que
tots a la ciutat des de fa molts anys entenem que no té cap sentit que encara estigui
rodant sense que s‟hagi trobat la solució. I entenem que aquella declaració el que
va generar és un autèntic consens, van votar tots els grups favorablement, i fins i tot
la plataforma es va veure satisfeta d‟aquella declaració.
Per tant, jo crec que no té sentit que cada any, malgrat que haguem de fer el
recordatori perquè encara no està resolt aquell tema, haguem d‟anar aprovant
mocions cada any amb alguna cosa que se‟ns acudeixi de nou.
Per tant, nosaltres votarem contràriament en aquesta moció. I només una precisió,
té vostè raó, Sr. Khristian Giménez, ja és casualitat que un acte que va vostè no hi
hagi ningú del Govern.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, gracias Sra. Marín. A ver, a la moción de Can Serra evidentemente les
votaremos que no. Creemos que es una moción que traen ustedes aquí por
diferentes motivos, pero no por el motivo fundamental que creemos que es para
nosotros, se ha comentado, el desarrollo del plan de movilidad urbana de la ciudad,
plan que por cierto sostienen las administraciones como la Diputación de
Barcelona, que nos ha ayudado a hacer este plan. Por eso me sorprende que
algunos grupos políticos aquí se posicionen de esta manera.
Dicho esto, ha habido más de 20 reuniones, tres de ellas presididas por la Sra.
Marín, y algunas otras que hemos hecho tanto el Sr. Pepe Castro, como yo. Luego
tendrá la palabra él.
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El plan Aire, la zona Aire, es responsabilidad del Gobierno, no es que lo imponga,
es que tiene la responsabilidad de gobernar el espacio público, y tiene que hacerlo.
Ahí hay un conjunto de intereses diversos, y no son solo los intereses de una
plataforma, por muy representativa que se crea, los que han de primar. Ha de
primar el interés general. Se ha dicho aquí.
Tres objetivos básicos de la zona Aire. El primero, que los vecinos puedan aparcar
mejor por la mejora de la movilidad, eso es evidente, se está viendo. La segunda,
que la accidentalidad del barrio disminuya. Este año tenemos la suerte de poder
decir, toquemos madera, que en esta ciudad no ha habido ninguna desgracia mortal
por motivos de tráfico. La tercera, la mejora de la calidad del aire y la salud por la
disminución de las partículas en suspensión. Esto es una…
S’escolten veus entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, ¿hay algo que no habéis entendido? Bueno, a ver. Os calláis o por favor os
vais fuera y cuando queráis hablar. A ver, esto no es una asamblea, ¿me
entendéis? Esto es un Pleno y en el Pleno los concejales se posicionan. Y vosotros,
en este caso, habéis estado representados por los que han presentado la moción, y
estáis para escuchar, no para poder interrumpir constantemente aquello que no os
gusta. Sr. Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bien, decía que la mejora de la calidad del aire es una de las derivadas más
importantes, y de obligatorio cumplimiento por parte de los planes de la Unión
Europea, para todos los Estados miembros. No se puede estar en la Unión Europea
para lo que te gusta y para lo que no, no.
Dicho esto, algunas de las cuestiones que se han planteado, o que se dicen o se
han comentado, es, por ejemplo, la privatización de un espacio. Es todo lo
contrario, señores. El espacio público es de todos, y poder usarlo todos es la mejor
garantía de que gozaremos todos y estaremos todos, de alguna manera, siendo
partícipes de ese espacio público.
Dos cuestiones para acabar, que quisiera decirles. Esto está mejorando también el
control de actividades no autorizadas, desde gente que arreglaba el coche en la
calle, o que tiene un taller, etc., etc., y que no debería hacerlo en el espacio público,
y la percepción también de un cierto control y seguridad.
A partir de aquí, el Sr. Castro también les puede informar del proceso participativo y
de todo el trabajo que hemos llevado adelante en el barrio.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, muchas gracias. Tal y como decía mi compañero de gobierno, el Sr. Mompel,
hay toda una fundamentación teórica sobre la implantación de las zonas Aire,
insisto, no es ninguna novedad en la ciudad. En el barrio de Gran Vía está
implantada desde el año 2011, y en Can Serra desde el año 2012 en la zona de la
Carretera de Esplugues, al igual que está implantado en nuestras ciudades vecinas,
comenzando por Esplugues, que hace, como bien conocen ustedes, límite con el
barrio de Can Serra, y donde se implantó, y lo digo con toda claridad, sin ningún
proceso participativo. Y la realidad es la que es.
Entonces nosotros, fruto de ese trabajo previo, técnico, durante todo el mandato
anterior, que no se ha improvisado en este año 2017, ni es fruto del 2015, sino que,
insisto, desde el año 2011 se viene trabajando en esta cuestión. Fruto de todo ese
trabajo teórico, se define un proceso de implantación, un estudio en diferentes
barrios y, como ya había una zona inicial en Can Serra, y además teníamos los
efectos negativos del impacto de la implantación en Esplugues en algunas zonas
limítrofes, entre ellas Can Serra, eso se ha constatado con la puesta en marcha.
Han desaparecido decenas de vehículos de las calles que no tenían radicación, o
que no estaban domiciliados en Can Serra, esa es una realidad.
Fruto de ese estudio, insisto, se define, durante el año 2017, el despliegue de la
zona Aire. Se hacen 8 reuniones vecinales en el Instituto Torres i Bages,
convocando por sectores de territorio a los vecinos y vecinas con carteles
informativos en las porterías. Acudieron un total de unos 500 vecinos del barrio, que
me parece que es cantidad suficientemente significativa, a esas reuniones para
tener ese primer conocimiento sobre la voluntad del Gobierno de implantar esa
zona Aire.
En esas mismas reuniones ya se plantearon algunas cuestiones como la reducción
de la zona azul dado que el nivel de comercio en el barrio no es elevado, y se
redujo de 89 a 59 plazas, ya en esas mismas reuniones. Se planteó un trabajo de
explicación en la asociación de Vecinos y en diferentes entidades en el que, no
solamente se hablaba de movilidad, sino que aportábamos de alguna manera toda
esa información técnica que antes comentaba el Sr. Mompel.
A finales de julio, principios de agosto, tenemos conocimiento, después de haber
enviado un folleto a cada domicilio, y una carta informativa firmada por la Alcaldesa
a cada domicilio, previo al verano, sobre la implantación de la zona Aire, que esto
existe. Es así, Sr. Martín. A usted le puede parecer innecesario o le puede parecer
recurrente que yo le explique esto pero esto es una realidad. Hubo folletos, hubo
cartas informativas.
En el mes de julio hay una serie de personas que nos comienzan a cuestionar el
esquema sobretodo en relación al pago, lo que estaba vinculado con la ordenanza,
el pago de los veinte céntimos diarios por parte de los vecinos residentes. A partir
de ahí, la Alcaldesa determina una reunión para la primera semana de septiembre,
que se plantea la primera semana de agosto, y no se ejecuta en agosto la reunión,
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precisamente para dar…perdón. No, no, en septiembre se pacta con la plataforma
de vecinos y vecinas que habían planteado una serie de firmas. La reunión, el 5 de
septiembre. El 5 de septiembre se ejecuta esa reunión. En esa reunión se nos
entregan 500 firmas y 6 propuestas, y de esa reunión hasta mediados de octubre se
ejecutan 4 reuniones donde se trabaja en una comisión conjunta entre la plataforma
y la asociación de vecinos, se llega a los acuerdos, los acuerdos se publican en la
página facebook de la plataforma que tenía miles de personas vinculadas
S’escolten veus entre el públic.

Sí, sí, sí, oiga sí, mire, se presenta esa información, la plataforma finalmente da por
válidos, igual que la asociación de vecinos, los 6 acuerdos que se han planteado.
Con posterioridad se hace otro folleto informativo que se buzonea por todo el barrio
nuevamente con toda la información nueva, y finalmente se mantiene un proceso
abierto de diálogo con todos aquellos que quieran plantear propuestas.
Nuestra voluntad de consenso desde el principio ha sido clara. Nuestra voluntad de
diálogo ha sido clarísima. Hemos hecho, lo decía antes el Sr. Mompel, más de 30
reuniones, y oiga, voluntad, sobre temas de inversiones, toda la del mundo. El plan
de inversiones que está concretado para este mandato es fruto también del diálogo
con entidades. Esto es así, y creo que se puede corroborar, y efectivamente Sr.
Martín, haremos la calle Peñíscola en el año 2018, y tiene dotación presupuestaria
porqué así se acordó también en el consejo de distrito tal y como salió, fruto de la
moción que se presentó aquí.
Por tanto, todo es mejorable, todos los procesos participativos son mejorables pero
no puede negar voluntad a este Gobierno de poder dialogar con todos los vecinos y
vecinas.

Essent les 12:25 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
José M. García Mompel, 2n Tinent d’Alcaldia.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Han sortit molts temes en les dues mocions, intentaré anar ràpid, no serà fàcil.
Nosaltres no hem parlat en cap moment, a la moció no parlem en cap moment,
crec, de privatització de l‟espai públic. Parlem de mercantilització de l‟espai públic,
no és ben bé el mateix. Sabem que no es privatitza l‟espai públic i no ho hem dit.
Per favor no repeteixin, tornem a dir-ho, no facin com que diem coses que no diem.
Hem parlat de mercantilització de l‟espai públic. Si a una part de l‟espai públic se li
posa un preu, es mercantilitza. Si una part de l‟espai públic té cost, es mercantilitza.
No es privatitza, nosaltres no hem dit això. Gràcies.
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Ens fem la pregunta, i l‟hem feta durant la moció, perquè comença a Can Serra?
Entenem que és un plantejament de ciutat, ningú no ens ha respost per què
comença a Can Serra. No creiem que sigui, segurament, el barri més prioritari per
començar amb aquesta actuació que podem entendre, i ho hem dit també a la
moció, podem entendre que sigui prioritari a molts barris de moltes ciutats, inclosa
la nostra, però no entenem perquè per Can Serra.
Clar, l‟ús de la bicicleta. Que ens parli el govern de l‟ús de la bicicleta quan fa més
de 10 anys que es va aprovar el pla director de la bicicleta, i que després de 10
anys de no desenvolupar-lo ni implementar-lo, ara ens vinguin a dir que ells
defensaran l‟ús de la bicicleta perquè aproven la implementació de la zona Aire al
barri de Can Serra, és “desternillant”, com a mínim, és ridícul tan sols que ens ho
plantegin.
Qualitat de l‟aire? Les dades de qualitat de l‟aire a la pàgina 22, em sembla que és,
de l‟informe, no parla de que es superin, cap medició superi els límits establerts. No
hi ha dades, nosaltres hem demanat, pensant que hi haurien dades comparatives
dels diferents barris de la ciutat, per veure si era per això que era Can Serra per on
s‟havia de començar la implementació, ens han dit que no existeixen dades
comparatives. Per tant, tampoc és una raó per començar per Can Serra, perquè la
Generalitat no té, no proporciona, això ens han dit, i ens han enviat un enllaç
perquè ens ho mirem, dades comparatives dels barris de l‟Hospitalet en la situació
de la qualitat de l‟aire als diferents barris per poder comparar i saber perquè es
comença per allà.
D‟altres... bé, sobre l‟altra moció. Sobre la moció de la plataforma Pedro Álvarez. No
hem entès el comentari del portaveu, no l‟hem acabat d‟entendre. Nosaltres no hem
de coincidir, o sigui l‟objectiu no és que coincidim el seu grup municipal i el nostre a
cap espai, ni a cap celebració, ni a cap esdeveniment a la ciutat, simplement. Ni
amb nosaltres ni amb Esquerra Republicana, simplement hem dit que haguéssim
valorat molt positivament, i els hi dic molt sincerament, nosaltres i la plataforma, que
l‟Ajuntament fes un gest simbòlic de suport físic, de ser allà quan es facin, tal i com
es va dir que es faria, de donar suport, de ser-hi físicament, per donar-hi suport
quan es facin actes de commemoració o de reivindicació de la figura de Pedro
Álvarez, i del seu assassinat impune avui. És això el què demanem, no demanem
que coincidim en cap acte, no té cap sentit això.
Hi ha dos-cents locals cedits a la ciutat, ho recordem per què es va aprovar en una
moció l‟any passat o finals de l‟altre, hi ha dos-cents locals cedits a entitats
d‟aquesta ciutat dels quals el govern va reconèixer que no tenia cap informació de
perquè i com s‟havien cedit. Que no hi havia cap documentació que acredités
aquella cessió, que no hi havia cap documentació que acredités cap contracte de
vigència d‟aquells acords, i el desgavell amb els locals municipals en aquesta ciutat
és palès, va quedar palès, i esperem que s‟estigui millorant. No tenim cap
informació de que s‟estigui fent però esperem que s‟estigui fent, i demanem un local
per a la plataforma, un local d‟aquests dos-cents o dels que queden buits,
simplement això.
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Llavors constatar, finalment, que aquesta és la realitat habitual quan s‟intenta
concretar, quan s‟intenta arribar a compromisos concrets. L‟any passat hi havia una
declaració institucional que tothom signava perquè no suposava cap compromís
concret específic, i aquest any el que es fa és intentar presentar compromisos una
mica més específics, sumant-hi també els de l‟any passat que eren més simbòlics la
gran majoria d‟ells, sumant-hi alguns que fossin més concrets, com aquests dos
que hem dit.
Quanta gent, saben realment quanta gent coneix la plaça que hi ha davant d‟on va
ser assassinat Pedro Álvarez, pel seu nom? Saben quanta gent sap que aquella
plaça es diu plaça Granada? Jo he treballat molts anys en aquell barri i els hi puc
assegurar que ningú que jo conegui, no la coneix com a plaça Granada. Per tant, no
crec que sigui cap desgavell canviar-li el nom. Ara o estudiar-ho, canviar-li el nom o
com a mínim estudiar-ho. No crec que haguem proposat cap bogeria, no és la plaça
Española, no és la plaça de l‟Ajuntament, no és qualsevol altra plaça coneguda, és
una plaça a la que tothom anomena, col·loquialment, la plaça dels escacs, perquè
hi ha uns escacs dibuixats al terra. I a la placa posa plaça Granada i ningú no ho
sap. A la placa posa ara plaça Pedro Álvarez. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, a veure, a mi el que em preocupa de la situació d‟aquestes mocions de la zona
Aire és, fent també memòria, i el regidor, el Rafa ho deia, a mi em preocupen dues
coses. Una, de diferents situacions s‟estan produint confrontacions, és a dir, el
carrer Leonardo da Vinci, presentem una moció, l‟oposició presenta una moció,
guanya la moció i es produeix una confrontació que, certament, a vegades pensem
que l‟Ajuntament l‟ha volgut provocar entre veïns, entre els veïns que pensen d‟una
manera i els comerciants, o en aquest cas dos que pensen diferent. La gent pot
pensar diferent, i cada cop que pensen diferent no hi ha d‟haver aquestes
confrontacions, és a dir, en tot cas l‟Ajuntament i nosaltres som aquí per solucionarho. Cada vegada que intentem portar un tema per solucionar-ho o per votar certes
coses, apareixen aquestes situacions. Em preocupa, Sr. Rafa Jiménez.
La moció dels mitjans de comunicació 2015-2017, dos anys, la del carrer Peñíscola,
i la del carrer Leonardo da Vinci, pitjor que les altres anteriors, perquè aquesta
havent-la guanyat, va quedar eliminada de facto. És a dir, jo aquí, a vegades no es
tracta de guanyar o de no guanyar, es tracta de que les diferents situacions es
puguin resoldre, i em dóna la sensació moltes vegades que l‟equip de govern en
aquesta situació no dóna els arguments suficients, ni ajuda a que es produeixin
aquestes coses. Perquè? Torno a repetir, l‟equip de govern té la missió de
governar, però la pregunta que jo em faig és, si la moció del carrer Leonardo da
Vinci, argumentada i tal, es va guanyar i no s‟ha complert, no és que no s‟ha
complert sinó que radicalment s‟ha incomplert, i una empresa Coytesa ha hagut de
marxar. Preguntem-nos-ho.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, bàsicament, de manera molt breu. Sobre el tema de la zona Aire de Can Serra,
està clar que aquest procés participatiu no s‟ha fet bé, i la prova la tenim avui en
aquest Ple, que hi ha diferents tipus d‟opinions del veïns, i aquesta implementació
no té un consens ampli entre els diferents veïns i veïnes de Can Serra.
Per tant, el què buscaríem nosaltres com a grup municipal, i fem la petició a l‟equip
de govern que faci una taula de diàleg, que es pugui parlar entre les diferents parts,
l‟associació de Veïns, la plataforma, per poder buscar els consensos més amplis.
I, és clar, jo quan sento parlar a l‟equip de govern, de pla de mobilitat, millora de
qualitat de l‟aire, lluita contra el canvi climàtic, possiblement aquests criteris els
poden fer en el tema del PDU de la Gran Via, que provocarà més emissions de
gasos contaminants, i el què està fent és provocar també un model de mobilitat
insostenible.
Sobre la moció del Pedro Álvarez, en primer lloc, saludar al Juanjo i a la plataforma
Pedro Álvarez per la seva lluita incansable perquè es faci justícia.
S’escolten aplaudiments entre el públic.

Ho deia bé el Khristian, han passat 25 anys des de que el jove Pedro Álvarez va ser
assassinat a trets a l‟Avinguda Catalunya del nostre barri, del barri de La Florida. 25
anys sense justícia, 25 anys de deixadesa dels poders públics i 25 anys d‟impunitat
policial. I cal dir-ho, i repetir-ho les vegades que faci falta, és una vergonya que 25
anys després d‟aquest crim encara estigui impune. I hem de recordar-ho les
vegades que faci falta, Sr. Belver, ho recordarem cada any, i portarem les mocions
que creiem convenient.
Essent les 12:31 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
S’escolten aplaudiments entre el públic.
Perquè amb aquesta moció el què es demanava, més enllà d‟una declaració
institucional, com deia bé el portaveu de la CUP-PA...
És el reglament que no modifiquem.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
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Bueno, primero agradecer a los vecinos y vecinas de Can Serra que estén aquí
hoy. Eso quiere decir que hay muchas personas en este barrio que se preocupan
por su barrio, y esto siempre es una gran noticia.
S’escolten aplaudiments entre el públic.

Después, tal y como se ha estado comentando aquí, lo que está pasando es lo que
ha estado sucediendo en esta ciudad durante mucho tiempo, al menos durante toda
esta legislatura, y es que se han generado conflictos entre vecinos que no han
llegado ni a ser solucionados, lo cual deja de manifiesto la escasa capacidad del
equipo de gobierno, justamente, de buscar soluciones a esos conflictos.
Nos ha pasado en la Gran Vía con el tema de las petancas, nos ha pasado en la
calle Leonardo da Vinci y nos está pasando en Can Serra. Esto no puede ser, no se
pueden confrontar vecinos con vecinos, todo lo contrario. Cuando se implanta un
proyecto, estos proyectos deben tener amplios consensos y, no solamente eso,
mucho diálogo, y si hace falta una consulta ciudadana. No es tan difícil llegar y no
generar estas situaciones que son absolutamente lamentables. Yo creo que el
espíritu de la moción va en ese sentido.
Y respecto a Pedro Álvarez, nosotros queremos trasmitir a la familia de Pedro
Álvarez todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo. Hemos estado ahí desde el primer
momento cuando sucedieron esos trágicos hechos, y, evidentemente, no
olvidamos, no perdonamos, y pedimos justicia y reparación. Un abrazo muy grande
y todo nuestro cariño.
S’escolten aplaudiments entre el públic.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. Si Canviem habla con los vecinos y no es capaz de explicar la
necesidad que hay de la zona verde, realmente también hay un problema, ustedes
representan este Ayuntamiento y tienen que ser capaces de defender el interés
público. Más allá, o sea, la confrontación política, la confrontación de los vecinos
igual también está siendo favorecida por según qué grupos políticos, y eso es
responsabilidad y eso se está haciendo. Y eso se está haciendo porqué ustedes
tienen que ser capaces de poder explicar porqué es necesaria una zona verde,
porqué lo han defendido siempre y eso es responsabilidad.
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S’escolten veus entre el públic.

Aquí dice, permitidme hablar. Aquí se ha hablado de ridículo, la afectación que tiene
la zona verde sobre la circulación en bicicleta. Falso. No es ridículo. Si hay menos
circulación de coches por la calle, es más seguro ir en bici. Si es más difícil, para la
gente que viene de fuera, aparcar, es más fácil que use el transporte público.
Claro que tiene, claro que tiene que ver, la zona verde y las zonas reguladas con el
uso de la bicicleta, y con el uso del transporte público. Y por eso, precisamente, las
entidades de bici y de transporte público están pidiendo que se haga. Están
diciendo, Hospitalet es muy laxa en su regulación del espacio público, y hay que
hacerlo, y hay que hacerlo.
¿Qué pasa, esa gente no representa el interés público? También lo representa. Y
los grupos supuestamente ecologistas, y de verdad que me sorprende que los
Verdes no sean capaces de defender esto, cuando además el programa de
Canviem lo llevaba en el punto 36 del programa electoral, la implantación de la
zona verde. Punto 36 del programa electoral.
S’escolten crits entre el públic.

Hay que saber defender el interés público, y la apuesta de este gobierno, lo hemos
dicho siempre, es recuperar las calles para los vecinos y para las vecinas. Hacer
una ciudad amable para pasear y para ir en bici, y eso lo llevaremos hasta el final y
debemos ser capaces de poder explicárselo a los vecinos y no estar aquí tampoco
intentando buscar la confrontación política, porqué, les repito, no es una cosa solo
de este gobierno, que quizá también tenga parte de culpa, yo no digo que no, pero
no es una cosa solo de este gobierno, sino del resto de representantes de este
Ayuntamiento que no son capaces de explicar a los vecinos las medidas
impopulares, pero necesarias, que se han decidido ya no solo a nivel municipal,
sino a nivel metropolitano. Me parece una falta de responsabilidad por vuestra
parte.
S’escolten veus entre el públic. S’escolten aplaudiments entre el públic.

SR. AMADEO MARTIN (CIUTADANS)
Sí. Bueno, yo nada más quería comentar dos cositas. En primer lugar, pocas
lecciones nos pueden dar dos personas que se presentaron por un partido, dejaron
ese partido, y para cobrar 65.500 € cada año, están dando apoyo a ese gobierno.
Pocas lecciones nos pueden dar.
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S’escolten aplaudiments entre el públic.

Y en segundo lugar, es que es la forma de actuar de este gobierno, que va siempre
a remolque de las reivindicaciones de los ciudadanos. Los ciudadanos que hoy
están aquí, mis vecinos, que son los vecinos de mi barrio, todos, por qué son todos,
reivindicaron cosas que creían y creen que no se han hecho bien. Y hablaban de
verdad de imposición, y cuando los vecinos hablaban de imposición, es que este
gobierno no ha hecho su trabajo, y no ha explicado correctamente cómo se va a
implantar esa zona Aire en Can Serra, simplemente eso.
Pero es que esto no es la primera vez que pasa en este barrio, hay varios barrios
ya que han recogido firmas por su forma de implantar las políticas, que no buscan
los consensos con todos los vecinos. Porqué al final es un tema en el que podemos
dejar fuera todas las ideologías, es un tema que nos beneficia y nos debe beneficiar
a todos los vecinos.
Y a eso es lo que yo les apelo, a que nos reunamos todos, oposición, partidos
políticos. La oposición, como hemos dicho aquí, suma más votos que ustedes,
cuenten también con nosotros, pero cuenten también con los vecinos, que son los
afectados día a día de su implantación o no, y de su falta de información de las
políticas que están llevando a cabo. Eso es lo que nosotros les pedimos. Muchas
gracias.
S’escolten aplaudiments entre el públic.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, no, simplemente, yo sé que es un tema de debate, pero simplemente para decir
que, insistir, gobernar es tomar decisiones y a veces se tienen que tomar. Hablar de
imposición, yo le diría que no, le repito la cantidad de reuniones que se han hecho.
Lo que es evidente es que no todo el mundo podemos estar de acuerdo en todo. Y
ahí, también creo que estamos de acuerdo.
Decirle que en el barrio de Can Serra, un poco por lo que me comentaba Khristian,
se ha empezado por ahí porqué se ha creído que era la relación excelente entre el
número de vehículos y el número de plazas en superficie.
Y decirles, prácticamente el 50 % de vehículos aparcados en el barrio de Can
Serra, procedían de otros lugares, de otros barrios y de otras ciudades. Todo eso
es lo que queremos evitar y los estudios lo han corroborado.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)

…/…

164

Sí, gracias Alcaldesa. Dos constataciones, que vienen a avalar un poco lo que
decía el Sr. Mompel. En estos momentos, en el barrio de Can Serra se puede
aparcar. Y esa es la primera constatación, para los residentes, gratuito.
Y segunda constatación, hay menos tráfico y eso lo pueden ver ustedes mismos,
pero para eso hay que ir a Can Serra. Lo digo por qué aquí muchas veces se habla
desde el atril, y se hacen grandes disquisiciones sobre cómo se han de hacer los
procesos y la metodología y no sé qué, pero al final, oiga, la realidad manda y cada
día estamos al pie del cañón todos los regidores del Gobierno en contacto con
vecinos y claro que hay conflicto. Y nos hablan de confrontación el Sr. Monrós y el
Sr. García, ¿nos van a hablar ustedes de confrontación y consenso a estas alturas
de la vida? Hombre, un poquito de control, también.
Y señores de… Sra. Ana González, consejos vendo que para mí no tengo, y sobre
todo con el tema de la zona Aire. Ustedes en el compromiso 36 de su programa
decían la implantación en toda la ciudad. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
A ver, me pide la Sra. González… no, no, a ver, vamos a ver, vamos a ver.
Hem fet, a veure, hem fet una primera explicació per part de vostè, que ha explicat
les mocions. Hem obert un torn per al posicionament de la resta de grups que no
havien intervingut. Hem obert un nou, en el que vostès han tornat a intervenir i hem
intervingut tots. Crec que, si no estic equivocada, aquí finalitza el debat, queden
rebutjades les dues mocions i per tant passaríem a les mocions d‟Esquerra
Republicana de Catalunya.
Perdó, no, no. A mi sí que m‟interessa el tema. Sí, a mi m‟interessa.
Perdón, dos minuts entre tots el proponents. Qui parla? Sra. González?
A continuació l’Alcaldessa obre un nou torn d’intervencions dels grups polítics
municipals proponents.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Voy a ser muy breve. Es por unas ciertas alusiones y valoraciones que se han
hecho aquí. Pero es que yo, nosotros a los tránsfugas, ni se les contesta ni se les
escucha.

El Sr. Jiménez Ariza parla sense micròfon.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
És evident, és evident, crec que ha quedat força palès. És evident que no s‟ha
construït consens des del Govern. El consens vol dir justament el contrari del que
hem vist avui.
És evident que el grup de veïnes que ha vingut avui al Ple a defensar la moció que
presentàvem, i l‟Associació de Veïns i Veïnes, també busquen l‟interès general del
barri, totes, i treballen per millorar el seu barri, totes, unes i altres. Això és evident.
Però, que no s‟ha generat consens entre unes i altres, també és evident. No parlem
de consens, crec que ha estat més encertat parlar de conflicte que no de consens.
No utilitzem la paraula consens constantment.
I també, aquest mes de desembre, un cop finalitzat aquest apartat de mocions
conjuntes, volem transmetre que tornarem a abandonar el Ple d‟aquest Ajuntament
per dignitat i per coherència contra la repressió política, policial i judicial que encara
vivim, per l‟empresonament de persones per raons polítiques i contra la repressió i
els abusos de poder, sempre. Gràcies.
S’escolten aplaudiments entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
Quedarien per tant les dues mocions rebutjades i passaríem a les mocions
presentades per Esquerra Republicana de Catalunya.

Essent les 12:44 hores abandona la sessió el Sr. Khristian Giménez Márquez,
regidor del grup polític municipal de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 20 i 21; adoptant-se els
següents acords:
ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA
MOCIÓ 20.- MOCIÓ PER A LA NO IMPLANTACIÓ DE LA ZONA AIRE
D’APARCAMENT REGULAT AL BARRI DE CAN SERRA
Ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 7 vots a favor dels
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representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
amb 7 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; i dels representants del PP, Srs/Sres. Javier
Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; assistents
presents en el moment de la votació.
ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA amb l’adhesió de CiU
MOCIÓ 21.- MOCIÓ PER A CANVIAR EL NOM DE LA PLAÇA GRANADA PEL
DE PEDRO ÁLVAREZ EN RECORD A LA LLUITA DE 25 ANYS DE LA
PLATAFORMA PEDRO ÁLVAREZ
Ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 7 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
amb 7 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; i dels representants del PP, Srs/Sres. Javier
Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIONS INDIVIDUALS
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, números 22 i 23, es produeixen les
intervencions següents:

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. La preservació del nostre patrimoni arquitectònic, cultural i natural
hauria de ser una de les prioritats de qualsevol Govern. Ara fa dos anys, Esquerra
Republicana de Catalunya presentava una moció en aquest Ple que va tenir el
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suport de totes les forces polítiques, on demanava la revisió del pla especial de
protecció del patrimoni arquitectònic per garantir la protecció del conjunt històric del
carrer Xipreret. La revisió de l‟actual PERI amenaça el nostre nucli antic i un pla per
rehabilitar, restaurar i dignificar el carrer més antic de la nostra ciutat i on es troben
les arrels de l‟Hospitalet, com és el carrer Xipreret.
L‟equip de Govern durant aquests dos anys no ha fet res per protegir el carrer
Xipreret perquè vostès no compleixen mai la seva paraula, i no la compleixen, no
únicament ara, sinó no ho fan des de fa molts anys. En aquest Plenari, ja des de la
dècada dels 90 fins a l‟actualitat, diferents formacions polítiques, socials i en
defensa del patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat, han demanat protegir i
dignificar el carrer Xipreret. Hi hagut mocions aprovades. Hi hagut compromisos
dels diferents alcaldes, però a l‟hora de la veritat, aquests acords i promeses de
desenvolupar un pla de protecció de conservació i restauració del carrer Xipreret,
han quedat en paraules i en paper mullat.
Per tant, molts ciutadans tenim la sensació que vostès ja els hi va bé que es
degradi el nostre carrer més antic d‟aquesta ciutat, com és el carrer Xipreret. I si
avui el carrer Xipreret es manté, és gràcies als veïns i a les veïnes que, tot i les
dificultats, continuen mantenint i conservant el carrer el millor possible. Per tant, els
demanem que d‟una vegada per totes siguin sensibles a la protecció del patrimoni
històric d‟aquesta ciutat i a la protecció del conjunt del carrer Xipreret.
Per aquest motiu, presentem una altra vegada aquesta moció, perquè retirin l‟actual
PERI que posa en perill el carrer Xipreret, i presentin, en el termini de 6 mesos, un
pla de rehabilitació, restauració i dignificació del carrer Xipreret, que l‟incorpori al
PEPPA, a la protecció del conjunt del carrer Xipreret, i no només els actuals 27
elements protegits
I també els demanem d‟una vegada per totes que es posi en marxa la comissió de
revisió del PEPPA, formada per diferents administracions, entitats ciutadanes i
experts, perquè puguem fer una nova proposta perquè aquesta ciutat ja no pot
perdre més temps per poder protegir el seu patrimoni arquitectònic i el seu
patrimoni històric.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
La següent moció que presentem és una moció per a la creació de zones
d‟aparcament especial per conductores en estat de gestació i famílies amb nadons.
Cal fer molt encara en temes d‟accessibilitat. Hem de tendir a fer un urbanisme més
inclusiu i més accessible i volem posar el focus sobre un col·lectiu, que és el de les
conductores en estat de gestació i famílies amb nadons, que és molt important.
El 50 % de les persones que condueixen són dones, i a l‟Hospitalet hem tingut
2.424 naixements l‟any passat. És una problemàtica, la de la mobilitat reduïda
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transitòria, a la que s‟enfronten moltes dones, i també famílies, a l‟hora d‟agafar el
seu cotxe per necessitat, per portar el carret, i a l‟hora d‟accedir al vehicle.
Nosaltres demanem tres mesures que és: fer un estudi per determinar les
necessitats en matèria de zones especials d‟aparcament que incloguin aquest
col·lectiu de dones gestants a partir de les 20 setmanes de gestació, i també a les
famílies, pares i mares, amb nadons menors de 18 mesos.
Aquestes noves places no haurien d‟anar a ser compartides, diguem-ne, amb les
places d‟aparcament per persones amb mobilitat reduïda, sinó que seria una
ampliació, no han de compaginar-se, diguem-ne.
També volem que es creï un distintiu especial, a nivell municipal, al que puguin
accedir aquest col·lectiu, i que se‟n faci difusió d‟aquesta campanya perquè la
gent... que és important també donar a conèixer una iniciativa com aquesta i que es
puguin acollir al col·lectiu de dones gestants conductores i famílies amb nens petits.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies alcaldessa. La moció per la preservació del carrer Xipreret, és una
d‟aquelles mocions que pel títol segur que la votaríem a favor però un cop llegits els
acords no podem fer-ho. Votaré en contra.
Si retirem l‟actual PERI, no solament deixem sense protecció el propi carrer
Xipreret, sinó el conjunt del patrimoni protegit del mateix PERI. Ja existeix una
comissió del PEPPA que es posarà en marxa de seguida, en la qual participeu, que
haurà de definir què s‟ha d‟incloure o no en el mateix PEPPA. Per tant, no crec que
sigui necessari que s‟aprovi aquesta moció per assolir l‟objectiu tant vostre com
nostre, que és la protecció del carrer Xipreret.
La segona moció, la moció sobre les zones d‟aparcament especials per a
conductores en estat de gestació, la votaré en contra. I és una mica també enllaçant
amb el mateix tema d‟abans. Vostès mateixos han dit que hi ha 2.400 naixements a
l‟Hospitalet. Si hem de donar-li una plaça, que parlem del 50 %, a 1.200 dones
gestants i després hem d‟estirar aquest permís un any i mig, ens podem trobar que
necessitem 3.000 places, que són tres cops tot l‟aparcament en superfície que hi ha
a Can Serra, ja que parlàvem abans de Can Serra, a la ciutat per cobrir aquestes
places.
Estem per fomentar el transport públic, que jo crec que hem de poder fer un
transport públic eficaç, que sigui atractiu per a qualsevol tipus de col·lectiu, i no
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seguir afavorint l‟ús del transport privat per qualsevol tipus de col·lectiu. Votaré en
contra de la moció.

Essent les 12:50 hores, abandona la sessió el Sr. Rainaldo Ruiz Narváez, regidor
del grup polític municipal de Ciutadans.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Votaré en contra de les dues mocions i en relació a la segona, a la petició
d‟aparcaments especials, comentar que no només és una mesura que no fomenta
l‟ús raonable del transport privat, com comentava el Rafa Jiménez, sinó que aquí hi
ha un altre motiu per votar-la en contra que és que no hi ha res menys inclusiu que
allò que és exclusiu.
Estem perdent de vista, amb aquesta mesura que vostès proposen de mobilitat
reduïda transitòria per aquest col·lectiu, que hi ha altres persones a la ciutat que
també necessiten d‟aquest tractament inclusiu com, per exemple, pot ser una
persona que pateixi obesitat o famílies que tenen, en aquella circumstància en
algun moment determinat, un membre amb una incapacitat temporal. Necessiten
tant d‟espai per aparcar com pot ser el carret d‟un nadó.
Llavors, crec que anem en la bona línia, d‟anar fent mesures que siguin inclusives
cap els nostres veïns, però que en aquest cas, concretant un col·lectiu tan concret,
estem cometent un error. En tot cas, jo optaria per apel·lar o instar a l‟organisme
adient a revisar quines són les mides de les places d‟aparcament homologades de
les que estem obligats tots a posar als nostres carrers, per tal d‟instar-los a ampliarles i incloure a tots aquells col·lectius que necessiten aquestes places especials,
incloure‟ls dins d‟una mesura general que realment sigui, doncs això, inclusiu i no
d‟integració o inclús, exclusiu pels nostres veïns que també necessiten un canvi o
una millora en aquestes places d‟aparcament. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata votarem a favor de les dues mocions. Respecte a la
del carrer Xipreret, jo crec que ha quedat explicat. Clama al cel, a més a més, vull
dir l‟Hospitalet precisament no té, tenim molts llocs, no hi ha hagut una preservació,
en tota la democràcia, d‟aquests llocs. El carrer Xipreret és allò que dius, ja d‟una
vegada fem una actuació perquè sigui un carrer en que quan tothom passeja diuen,
quin carrer més maco, quina zona més maca. Doncs preservem-la i fem-la millor del
que la tenim.
En quant a la segona mesura, jo crec que tot allò que sigui per millorar certes
situacions hi hem de estar d‟acord, i en aquest cas, estem parlant d‟una situació
transitòria. Venir a dir, ara aquí, que això significa que els naixements de nadons a
l‟Hospitalet de Llobregat significa igual a crear 3.000 llocs per aparcar, deu ser la
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fórmula matemàtica més innovadora que acabo de veure en temps. No sé, me la
tornaré a llegir, a lo millor em surten 300 i no 3.000, però bé, és allò que diem, quan
no volem resoldre problemes, no volem resoldre problemes.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, en la 22 ens abstindrem i en la 23 votarem a favor.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
22 a favor i 23 abstenció.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, gracias. Vamos a votar en contra de la 22 y le paso la… discúlpenme la voz que
la tengo bastante mal, fruto de celebrar ayer ampliamente la victoria de Inés
Arrimadas, que se proclamó campeona de esta olimpiada que llevamos ya un
montón de años, y claro, yo cantaba campeones, campeones, o e, o e, y claro, el
fervor pues ha dejado perjudicada la garganta por lo que les pido disculpas. Espero
que esta victoria sirva para algo, para poner un poco de coherencia. Cedo la
palabra a la compañera Carmen.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
Buenas tardes, gracias a todos. Desde nuestro grupo municipal hemos manifestado
en múltiples ocasiones la necesidad de hacer de L‟Hospitalet una ciudad más
cercana, más cómoda y accesible y hace poco presentamos una moción para
condicionar todos los pasos de peatones, hacerlos accesibles para todas las
personas con movilidad y compartimos un poco el espíritu que estamos
comprometidos con el tema de la accesibilidad.
Pero la accesibilidad y la inclusión de colectivos de personas con movilidad es un
asignatura pendiente, no sólo en L‟Hospitalet, sino a nivel de Catalunya y las
entidades no dejan de reclamar un compromiso que, bueno, incluso ellos reclaman
que se adapten las leyes a la convención de la ONU.
Nosotros, nuestro grupo parlamentario ha pedido en infinitas ocasiones, o varias
veces ha presentado proyectos en el Parlament para apoyar a estas entidades del
sector y no ha contado con el apoyo. Entonces, llevamos mucho tiempo
denunciando la inacción del extinto govern de la Generalitat, del que formaba parte
Esquerra Republicana y se estaba pidiendo un despliegue de la Ley de
accesibilidad catalana de la que sí que hay competencias para legislar, en esto
pues no, ha pasado esta legislatura y evidentemente no se ha cerrado el tema. O
sea, nos suena un poquito a que no hay una verdadera intención de tener una ley
de accesibilidad y en cambio nos resulta curioso que los partidos que formaban el
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gobierno extinto, hayan desviado el dinero de fines sociales para pagar otras
estructuras que esas estructuras, como no, se consideraban importantes.
Bueno, estos son temas de la pasada legislatura, pero bueno, nosotros en lo que
era el ámbito municipal, cuando ha llegado la moción, pues, nos parece que es un
poco un acto de cinismo político. Se presenta esta moción y en el Parlament
también votaron ustedes en contra una propuesta que presentó Ciudadanos en
contra, o sea, nosotros presentamos la propuesta para que la inspección de trabajo
realizase una campaña específica para combatir la discriminación laboral que
sufren muchas mujeres tras un embarazo.
A las mujeres, yo creo que se les tiene que ayudar en lo fundamental, o sea con
actos no con palabras y mociones de cosas que sí, evidentemente la accesibilidad
a una plaza de aparcamiento es importante, pero lo fundamental, es que las
mujeres no se sientan discriminadas y sobretodo, recapitulando un poco lo que
pedíamos que interviniera la inspección laboral, es porque hay un 18% de mujeres
trabajadoras que han sufrido presiones por parte de las empresas al quedarse
embarazadas.
Casi un 20% tienen que escuchar por parte de su empresa recomendaciones de lo
que debe hacer con su vida, incluso cuándo tienen que programar la maternidad y
el 16% dicen sentirse acosadas al exigir sus derechos tras dar a luz, con
reducciones de jornada y todo eso. Entonces, al final son muchas las mujeres las
que tienen, muchas mujeres que tienen que elegir, entre su carrera laboral o la
maternidad. Yo, como mujer y seguro que tiene mujeres en su órbita, preferimos
que se trabaje de verdad, de una manera real para que no se frene la maternidad o
que no se ponga ningún impedimento a que las mujeres puedan ejercer la
maternidad en el momento de su vida que quieran, no tanto, como buscar luego
parches, no se…, nos da la impresión de que se está intentando hacer que se
colabora con la maternidad de las mujeres pero en algo que ..., que es lo accesorio,
no sé…
Bueno, en resumidas cuentas, las mujeres estamos muy hartas de los partidos
políticos, cuyos dirigentes se autodenominan marxistas pero muchas veces nos
parecen que son machistas. Se lanzan consignas al viento y se ponen en práctica
políticas que abordan la desigualdad entre hombres y mujeres pero no de forma
integral, necesitamos que se desarrollen políticas que nos permitan a las mujeres
desarrollar nuestro talento sin renunciar a la maternidad.
Sinceramente, estamos demasiado acostumbradas a que se nos intente tomar el
pelo y que hace falta una forma de hacer política nueva y que se defiendan los
valores en todo el territorio, defiendan las mismas cosas, aquí a nivel municipal está
muy bien, pero también luche, porque en el Parlament se aprueben leyes que nos
apoyen.
Antes de finalizar, les pediría que en futuras ocasiones se ahorrasen el cinismo y
evitar que muchas mujeres se sientan, no representadas, sobre todo cuando en los
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consistorios se presentan propuestas que demuestran un avance en la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres y se olviden de aprobarlas en otros lados.
En resumen, vamos a votar a favor porque muchos ayuntamientos, compañeros
nuestros, han presentado propuestas así pero les decimos de verdad que
aprovechen ahora, cuando tengamos una nueva legislatura en el Parlament para
apoyar y da igual que sea a través de la inspección, pero realmente, lo tenemos
que apoyar para que antes de que podamos, de que las mujeres deban ser madres,
tengan esos derechos, no esperar a tener un hijo y ver dónde tenemos que aparcar.
Muchas gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Para la moción número 23 sobre zonas de aparcamientos especiales. Estamos un
poco en el contexto en el que estàvem abans discutint sobre aparcaments. A veure,
nosaltres des del Pla municipal de mobilitat, lo que s‟intenta és reduir la modalitat
de transport en vehicle privat. Aquesta s‟ha de reduir molt més del 25% que en
aquest moment està ocupant en el conjunt de la ciutat, no sembla molt coherent
que en aquest Pla municipal de mobilitat impulsem aparcaments per a col·lectius
especials que per altra banda, podríem parlar dels números que el Jordi no acabava
de captar, però és evident que tindria una incidència directa sobre les 22 mil places
aproximades que tenim en superfície.
Si anéssim a esmentar-les no anirem endavant. Lo que els hi proposem és avançar
en les zones Aire, que aquesta sí que faran que les persones amb mobilitat reduïda,
les persones que tinguin un embaràs o inclús com parlava abans jo, que estic una
mica més grassonet, encara que no condueixo, hi puguem aparcar en condicions
de normalitat.
Les zones de bateria les estan reduint, les passem a cordó, perquè entenem, com
diuen vostès a la moció, que aquesta ha de ser la forma més normal d‟aparcar a la
ciutat. Per tant, els hi votarem en contra, per aquestes raons. El Pla de mobilitat és
la millor eina que podem tenir per assegurar l‟aparcament a la ciutat i avançar en
aquesta zona Aire en tota la ciutat.

Essent les 13:01 hores, abandona la sessió el Sr. Iván Nieto Martínez, regidor del
grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaPirates.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Respecte de la moció número 22, vist que fa quatre mesos que no era urgent per al
grup proponent, nosaltres senzillament manifestarem el nostre vot i votarem en
contra.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, únicament comentar, és a dir, la moció és del mes passat, no de fa quatre
mesos. Jo sé que vostès encara no han paït els resultats, i li dic als senyors de
Ciutadans, no es preocupin, continuarem treballant per a què el bloc republicà, el
bloc independentista ha guanyat aquestes eleccions, restituirem el govern de
Catalunya i continuarem fent república.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Yo me alegro que estén preocupados ahora por la discriminación laboral de las
embarazadas, no como lo que hicieron con su portavoz en Huelva, por estar
embarazada.
Respecto a la moción, yo creo que plantear que se van a tener que crear tres mil
nuevas plazas de aparcamiento, es totalmente absurdo. Lo que se pide en la
moción es que se creen plazas, las que se determinen en el estudio, en zonas
comerciales, en equipamientos a los que puedan acceder, no para tres mil coches
si no a aquellas personas que requieran del uso del coche privado porque no
siempre se puede hacer uso del transporte público para moverse en una época
transitoria por sus propias condiciones, como es un embarazo, o llevar un carro del
coche en el que tienes que abrir la puerta por completo para sacar el coche, de los
primeros meses. Si no hay voluntad, no pasa nada, no hace falta que busquen
argumentos peregrinos y absurdos como que pretendemos crear tres mil nuevas
plazas de aparcamiento o que también hay personas obesas. Pero bueno, allá cada
uno con su…
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Manifestar aquí que la república ha estado ausente aquí, lleva seis meses ausente
en este Pleno, en las mociones que ha querido, que no ha existido esa república,
que eso ha sido un camelo que han engañado ustedes a la mayoría de la parte de
los ciudadanos de Catalunya que se está viendo claramente, ni ha existido ni va a
existir porque siguen ustedes teniendo a la mayoría del pueblo catalán que somos
todos en contra, por mucho que tengan escaños, porque la Cataluña...

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, estamos en un moción. El señor Toni García de Esquerra Republicana,
ha hecho una alusión muy breve. Le he dado la palabra, usted puede hacer una
alusión, pero creo que no tiene que utilizar el turno para hablar de lo que no toca.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Que digo que claro que aquí hay tres mociones que ustedes no tuvieron tiempo
para debatir, porque claro, entonces estaban ustedes ausentes, estaban en otras
historias y le faltaban el respeto a este Pleno y por eso mismo, y nosotros nos
vamos a posicionar por respeto al Pleno, pero no vamos a debatir con ustedes
porque no puede ser que ustedes condicionen cuándo se debaten aquí las
mociones o no. Si las presentan, tengan ustedes la valentía de afrontarlas en su
momento, se quedan hasta extemporáneas, algunas de ellas. Me parece
lamentable esto, lo que hacen ustedes los señores de la república, por lo tanto,
vamos a tener un poco más de respeto a este Pleno. En cuanto a lo otro, creo que
les hemos votado a favor. Pero hemos dado argumentos de lo que es el postureo
político, esto lo hacen mucho aquí, mucho postureo político, no saben hacer otra
cosa, mentir, engañar y postureo, eso es lo que hacen, pero ya les han visto el
plumero. No se preocupe si queda mucho camino que recorrer, si esto va a ser
largo y tortuoso, cosa que no le gustaría, cosa que no le gustaría, pero tengan en
cuanta una cosa, al pueblo de Cataluña que somos todos, no se le puede engañar
permanentemente con posturas de postureo, mociones de postureo y demás. No se
preocupe, poco a poco. Mire, de entrada, una gorda, eh., Inés Arrimadas
presidenta, podía ser presidenta en breve, porque vamos a otras, porque tal como
va la dinámica, por ahí vamos a ir.
Mire, les hemos ganado las elecciones, les guste o no les guste, Inés Arrimadas ha
ganado las elecciones.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, se le ha acabado el tiempo, hay alguien más per al·lusions.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Miri en aquestes eleccions qui ha guanyat és el bloc republicà i han perdut els
carceleros com vostès que són uns carceleros i han perdut aquestes eleccions,
assumeixin-t‟ho.

Parla el Sr. García Valle sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia, yo me parece que un poco de educación, en este Pleno, la que le está
hablando más educación y un poco de respeto a todas las posiciones. No tiene la
palabra, Sr. García. Molt bé. No tienen la palabra, pasamos a las últimas que son
de Convergència i Unió, si us plau.
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Parla el Sr. García i Acero sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
El Sr. García no ha de retirar nada de lo ha dicho. No va a retirarlo, por tanto,
usted.., bueno, pero es que ya lo ha dicho, que no lo va a retirar. Sr. García, si
quiere por alusiones le puedo dar la palabra, pero..., bueno, pues si me la pide...

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Gracias, señora Presidenta. Mire señor Garcia, hay que tener un poco más de
respeto. Tenga usted en cuenta una cosa, en este país, el estado de derecho tiene
jueces y los jueces son los que llevan a la gente a la cárcel. Son aquellos que son
presuntos delincuentes. No lo hacemos ni en este Pleno, ni la señora Alcaldesa, ni
ninguno de los líderes políticos, lo hacen los jueces y hay que respetarlo, y que
ustedes nos llamen carceleros a nosotros que somos ciudadanos igual que usted,
me parece lamentable, responde al esquema mental que ustedes tienen, los
buenos y los malos, los catalanes buenos y los catalanes malos. Ustedes, mire,
deben de cambiar ya el chip, porque no podemos seguir en esta dinámica, vamos a
hablar de verdad, no diciéndole carcelero a la gente, hagan el favor ya de volver al
seny, al sentido común que han tenido siempre caracterizado a los catalanes. Es
lamentable que ustedes nos llame carceleros, lamentable, reprobable. Si lo retira yo
se lo agradecería mucho. ¿No lo retira? No tiene que retirar nada. Que conste en
acta que dice que no tiene que retirar nada.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem a les mocions de Convergència i Unió.

Essent les 13:11h abandona la sessió el regidor del Grup Polític Municipal de
Ciutadans, Sr. García Valle.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 22 i 23; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 22.- MOCIÓ PER LA PRESERVACIÓ DEFINITIVA DEL CARRER
XIPRERET I EL SEU ENTORN I LA POSADA EN MARXA DE LA COMISSIÓ DEL
PEPPA PER TAL DE NO PERDRE MÉS PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I
HISTÒRIC A L’HOSPITALET.
Ha estat rebutjada amb 16 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
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Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i Jesús
Amadeo Martín González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 6 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Javier
Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; assistents
presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 23.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE ZONES D’APARCAMENTS
ESPECIALS PER A CONDUCTORES EN ESTAT DE GESTACIÓ I FAMILIES
AMB NADONS.
Ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 9 vots a favor dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP,
Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el
moment de la votació.
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup municipal de
Convergència i Unió, números 24, 25 i 26, es produeixen les intervencions
següents:

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Anem a parlar de L‟Hospitalet, que ja tocava. Bé hi ha tres mocions recuperem dues
de plens anteriors i una de nova. Una primera moció seria, doncs, que aquí
s‟aprovés, presentar la candidatura de L‟Hospitalet, per ser la capital de la cultura
catalana 2020. Al igual que ho han fet altres ciutats de Catalunya en aquests
darrers anys, creiem que la ciutat de L‟Hospitalet, la segona ciutat de Catalunya,
doncs, es mereix que opti a ser la capital de la cultura catalana pel 2020.
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En quant a la moció per a la presentació i publicitat de l‟esport femení de
competició, és evident que moltes vegades, l‟esport femení, tot i que té una gran
implantació a la ciutat, no té el reconeixement mediàtic, públic, vull que quedi clar,
que no dic que no tingui reconeixement, vull dir, tothom s‟estalviï aquestes
al·lusions, si no que creiem que no té la repercussió mediàtica que hauria de tenir
l‟esport de competició femení a la ciutat de L‟Hospitalet, precisament perquè tenim
molts equips, moltes entitats, molts clubs esportius que fan una tasca que té el seu
reconeixement, però que moltes vegades queda empetitit dintre de la seva ciutat.
I desprès, una moció nova per aplicar les mesures extraordinàries a L‟Hospitalet,
durant aquestes festes de Nadal, atès l‟atemptat terrorista del mes d‟agost
d‟enguany, doncs es van produir una sèrie d‟alertes, per diferents situacions, en el
qual, doncs, sense dubtar que segurament aquesta ciutat ja implementa aquestes
actuacions, no està de més recordar que, doncs, d‟aquí pocs dies, viurem una
cavalcada de reis, doncs que és una situació tumultuosa, amb molta gent i per tant,
demana extremar o millorar aquestes condicions de seguretat i revisar-les, el que
faria és que la societat, la població, doncs, no visqui amb, diguéssim amb aquesta
temença d‟accedir a llocs públics tumultuosos, doncs, que si veuen que aquestes
mesures de seguretat s‟extremen, vull dir, es reforcen i donen aquesta sensació de
seguretat, doncs, van més tranquils, en aquests llocs.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gràcies a favor de la moció per a la promoció de l‟esport femení i en contra de la
resta.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de la moció 25. En contra de la 24 i en contra de la 26, sobre aquesta
comentar que estem a 22 de desembre, que anem justos, no ja endarrerits, per dur
a terme aquestes mesures que vostè proposa i per altra banda, que ja es fa i no
només per temes de protecció d‟atacs terroristes, si no també carteristes i per petits
robatoris. Hi ha un dispositiu especial que a més a més, va sortir fa unes setmanes
ja a premsa, que van explicar, doncs, tot aquest reforç policial que es fa i més enllà,
doncs, totes les mesures que es prenen a la cavalcada de reis, etc., així que la
votaré en contra. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
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A favor de totes les mocions.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
En contra de la 24 i a favor del resto.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor de la moció 24 i també de la moció 25 i en contra de la moció 26, només
comentar, com ja s‟ha dit en el Ple, que aquestes mesures ja es prenen a la ciutat i
que considerem que generen alarmisme mocions d‟aquest tipus al Ple.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
La 24 i la 25 a favor, i la 26 ens abstindrem, però a la mateixa vegada diem que
l‟estudi de les mesures de seguretat per a la campanya de Nadal, no es proposa un
22 de desembre, perquè les mesures ja estan en execució. Si s‟hagués presentat la
proposta al setembre o a l‟octubre, pues l‟haguéssim votat a favor, sense problema,
però no volem, aquí hi ha alguna cosa preparada, però ens congratulem de que
s‟hagi tornat una mica a la feina, que ens deixem d‟altres coses, o sigui d‟absentarse i de no estar per precisament per propostes d‟aquest estil, ¿vale?

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Simplement és per dir-li al Sr. Monrós que estem d‟acord a la moció en l‟esperit,
però és evident que és lo que s‟està fent i per tant, està molt apamat en el tema de
les mesures de seguretat, en aquest moment, hi ha tot un desplegament, no només
en els dies de reis, en la cavalcada de reis, si no també en altres activitats. I per
això, li votarem en contra, perquè l‟extemporaneïtat és del moment, és lo que marca
aquesta moció.
Per altra banda, dir-li que no només hi ha un tipus de moció o un tipus de mesures
de caràcter reactiu, si no que també hi ha importants mesures de caràcter
preventiu.
Nosaltres hem signat juntament amb molts municipis d‟Europa un dels manifestos
sobre la seguretat i contra la radicalització en les ciutats. Som part important
d‟aquest grup europeu que treballa sobre la prevenció i comentar-li que en el tema
de la seguretat també són decisives les estratègies de treball en xarxa, al mateix
temps que l‟anticipació al conflicte i l‟actuació de caràcter social.
Aquests dos tipus de mesures fan que nosaltres tinguem aquest programa que jo li
puc explicar que a vostè li vagi bé, no tinc cap inconvenient. Si ve vostè a l‟Àrea, hi
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podem parlar d‟ell, però evidentment, a aquestes alçades de l‟any, tot això està més
que previst.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí per posicionar-nos. Votarem contràriament a la moció número 24 i favorablement
a la moció 25.
Essent les 13:22h s’incorpora a la sessió el regidor del Grup Polític Municipal de
Ciutadans, Sr. Miguel García Valle.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Senyora Secretària, quedarien, com quedarien? Estamos un poco espesos
todos, después de un día tan largo como el de ayer. Però quedaria rebutjada la 24.
Aprovada la 25 i rebutjada la 26, entenc.

La Sra. Secretària parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Per tant, aprovada la número 25, quedaria aprovada i les altres dos queden
rebutjades.
Si vostè obre un segon torn. Sr. Monrós jo és que ja tinc ganes d‟aixecar la sessió,
però li toca a vostè dir el què vulgui.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Ja però avui no són las dotze, del migdia sí, però de la nit no. Vàries coses,
nosaltres ens absentem dels plens per motivacions, que segurament.., no, no, un
moment jo li he escoltat, i si vol em replica quan li toqui, que jo no penso molestarme massa. Nosaltres, el meu grup, s‟absenta motivadament, que l‟agradi o no
l‟agradi, m‟és absolutament indiferent. Ens devem a una sèrie de votants, a una
sèrie de societat, i nosaltres argumentem el tema, sense confrontacions, ho fem,
punto. Perquè dos milions seixanta mil persones a Catalunya avalen unes formes
de pensar, que són tant bones com les d‟altres persones. Per tant, les nostres
formes de pensar són bones, són democràtiques, són legals, vale?, punt número 1.
Punt número 2, nosaltres si revisa les nostres mocions, en presentem bastants més
que vostès i són la majoria de ciutat, vull dir revisi-ho, no entrem ara en la dinàmica,
en tot cas, fem-ho.
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I desprès, no sé han rebutjat la moció per presentar la candidatura de L‟Hospitalet,
per ser capital de la cultura catalana, cosa que bé, em sorprèn, pues segurament
estic equivocat, igual que lo de les tres mil places de pàrquing que abans m‟han dit
que no estava atén, jo no estic casi atén mai a rés, o pot ser a massa coses, però
em sorprèn, em sorprèn, i sobre el tema de les mesures, jo abans ho he dit, el tema
de Nadal i tal.., vull dir, votar per dir, com que ja estan aplicades i tal.., bé, jo només
he dit d‟extremar-les, de millorar-les i tal. Si vostès creuen que les tenen
extremades, precises, concretes i ja no hi ha rés a millorar, doncs, benvingut sigui,
no passa rés.

SRA. ALCALDESSA
Sí un momentet, a veure si algú més que vol dir alguna cosa. No?. Sr. Garcia.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sí claro, Sr. Monrós, tiene usted razón, evidentemente, ustedes tienen todo el
derecho del mundo, a hacer lo que quieran, y nosotros a criticarlos, pero tienen
derecho, no se lo negamos y representan también una gente con su sensibilidad,
que respetamos.
Pero mire, es que, por ejemplo, moción para aplicar medidas extraordinarias de
seguridad en L‟Hospitalet. A ver quién va..., es que luego..., si tu votas en contra de
esta historia, que es que nosotros podríamos votar a favor. No, pero mire, es decir,
el grupo tal, se hace luego, lo que se hace, la demagogia, ha votado en contra de
un título, porque ¿quién va a estar en contra de medidas extraordinarias para la
seguridad?, nadie. Pero claro, no nos gusta es que estas cosas se hagan…, bueno
oiga, el día 22 de diciembre, ¿pero qué es esto?, supongo que la Junta de
Seguridad ya habrá tomado sus medidas, cuando tocaba. Ya llega tarde, porque si
tomo ahora las medidas…, a buenas horas mangas anchas. Y mire, seguramente,
cuando ustedes pensaron en esto, se han dedicado bueno, pues, a hacer
excursiones por Bruselas, y demás, y han llegado tarde, se hubieran estado
pensando de verdad en la seguridad de los hospitalenses, a lo mejor…, pero
bueno, ustedes preferían pasearse por Bruselas, y toda esa historia, también lo
respetamos, pero lo que no se puede hacer es, y por eso precisamente, nos hemos
abstenido, porque creemos que aquí la Junta de Seguridad y nosotros hemos
estado en reuniones y lo hemos visto.
Se han tomado las medidas, ha hecho los deberes. Da la sensación que esto es
postureo, una vez más. Y sí, se pueden presentar muchas mociones de seguridad,
pero si son postureo, pues al final no vamos a ningún sitio. Es sensaciones que
tenemos, a lo mejor usted no lo ve así, yo también lo respeto.
Mire, vamos a pensar de verdad en la ciudad. Vamos a hablar de verdad, de los
problemas de la ciudad, no vamos a mezclar con el tema del monotema y dale que
te pego. Y usted verá que nosotros estamos aprobando un montón de mociones, no
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nos ciega la pasión. Cuando nosotros no somos sectarios, cuando usted tiene
razón, se la damos.

SRA. ALCALDESSA
Gracias, Sr. García. Jo crec que té dos minuts no?. Sí. Dos minuts, no però amb
micròfon Sr. Monrós.
Sí, es el turno del Sr. Monrós porque ha presentado las mociones. No son
alusiones.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Esto me ha llegado, me ha llegado. Parlem de l‟1 d‟octubre i de les mesures de
seguretat policials?. Parlem de l‟1 d‟octubre i de les mesures policials?. Per
exemple, L‟Hospitalet, a l‟Institut Vilumara?, podríem parlar d‟això, no?, però no
parlarem, perquè sap què?, com vostè diu, jo em dedico a la ciutat, i també li he fet
una pregunta sobre per què no havia votat a favor d‟una tal.., i no l‟ha contestat,
perquè segurament no estava atent a lo que li he preguntat. I jo torno a repetir,
bueno..., no sé..., no sé... si ha sigut vostè o no..., es que con que m‟ha dit lo que
m‟ha dit, com que el què m‟ha dit lo que m‟ha dit em motiva.
Però miri, jo vaig anar a Brussel·les perquè vaig voler anar, vale, i crec que no té
res a veure. El què vostè entra amb el debat de la confrontació, ha sigut vostè,
perquè quan ningú havia parlat d‟aquest tema, ha dit que no tenia veu i ha
començat amb “oe, oe, campeones, campeones”.
Llavors, clar, resulta que vostè té tot el dret de fer-ho i quan ho diem la resta,
aquells senyors són uns no sé què.., els altres som no sé quantos..., deixem-nos de
no sé què.., home, miri, perdoni, és que el què passa, si vostè no hagués
començat..., jo sempre dic, vostè té el don de la ubicació de dir, en aquest Ple, no
passa rés, tot va bé, llavors diu, mi minuto de gloria, llavors, i a mi m‟agrada, jo he
de reconèixer que de vegades, fa coses que de veritat que salten les chispas, però
hi ha vegada que és..., és..., no diré el què és.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 24, 25 i 26; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 24.- MOCIÓ PER PRESENTAR LA CANDIDATURA DE L’HOSPITALET
PER SER LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2020.
Ha estat rebutjada amb 16 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants del PP, Srs/Sres.
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Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 7 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M.
Carmen Esteban Fernández i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual;
dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació.

MOCIÓ 25.- MOCIÓ PER LA PROMOCIÓ I VISIBILITAT DE L'ESPORT
FEMENÍ DE COMPETICIÓ.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
MOCIÓ PER LA PROMOCIÓ I VISIBILITAT DE L'ESPORT FEMENÍ DE
COMPETICIÓ
La pràctica de l'esport femení de competició a la ciutat de l‟Hospitalet ha augmentat
en els últims anys gràcies a l'aposta decidida de les esportistes i els seus clubs. La
presència a la ciutat d'esport femení de competició en diferents disciplines ha
esdevingut un factor més del canvi de mirada de al societat envers les dones.
La participació de les dones al món de l'esport i la seva visibilitat és un reflex de
com la societat entén la presència de la dona a l'espai públic. La històrica exclusió
de les dones a la pràctica esportiva ha sigut conseqüència directa de la
discriminació social que aquestes han patit i pateixen actualment. Aquesta
discriminació és una mostra més del masclisme imperant a totes les esferes de les
nostres vides. L'any 2002, la Conferència Mundial sobre Dones i Esport publicava la
següent conclusió: “Perquè la representació de les dones és encara, a tots els
àmbits de l’esport, menor que la dels homes. I no es deu a una falta d’interès per
part de les dones, sinó que reflecteix una llarga història en què les dones han estat
tradicionalment excloses d’aquest món esportiu per ser considerat socialment
incompatible amb el rol que tenien assignades a la família”.
Les dones esportistes han sigut històricament ignorades com a figures públiques i
diferents estudis constaten una gran diferència entre la presència i la rellevància
mediàtica dels homes esportistes i la de les dones esportistes. Aquesta diferència
es fa especialment evident en la informació esportiva generalista on les dones
esportistes han sigut històricament ignorades i quan hi han estat presents, la imatge
de la dona esportista que es desprèn d'aquestes publicacions és distorsionada,
plena de prejudicis masclistes i allunyada de la categoria d'informació esportiva que
ens ocupa.
Les versions que s'ofereixen de la pràctica esportiva estan molt masculinitzades,
aquest fet provoca que les nenes, en tant que esportistes del futur, no tinguin
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referents esportius en la seva etapa de formació. Els referents esportius són
indispensables per assegurar la presència d'esportistes dones en el futur. Aquesta
situació provoca que l'esport femení tingui una consideració social de activitat
“menys important” i no permet l'accés de nenes i noies adolescents, com tampoc de
nens i homes adolescents, a altres models de referència que no siguin els de
l'home esportista i els valors masculinitzats que l'envolten.
La pràctica de l‟esport, més encara quan es comença a professionalitzar, comporta
també una sèrie de despeses en material, quota de federació, roba especial per a
cada disciplina esportiva. És per això que és important treballar des de l‟escola
pública també per a aconseguir la universalització de les oportunitats entre totes les
nenes, especialment en els barris de l‟Hospitalet de Llobregat amb menys recursos
econòmics.
La visibilitat de l'esport femení és un pas més per reconèixer i normalitzar la
presència de les dones a l'espai públic i permetre el reconeixement social de les
esportistes dones. La presència de referents visibles de dones esportistes és un
element indispensable per promocionar l'esport femení i animar a nenes i joves a la
pràctica esportiva i a la conquesta de l'espai públic sense prejudicis ni
discriminacions de cap tipus.
ATÈS que l'Ajuntament de l‟Hospitalet ha fet una aposta clara i continuada des de
fa temps per lluitar contra la desigualtat de gènere i el masclisme en tots els àmbits
en que aquest es manifesta.
ATÉS que a la ciutat de l‟Hospitalet hi ha una gran riquesa i varietat de dones
esportistes i clubs de diferents disciplines que des de fa anys porten a terme
activitats i competicions esportives de tot tipus.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Crear una agenda digital de l'esport en la qual es calendaritzin tots els
esdeveniments esportius de competició de la ciutat i que contingui filtres segons
disciplina esportiva i categoria. Aquesta agenda de l'esport ha de diferenciar i
destacar clarament l'esport de competició femení. L'agenda ha d'incorporar els
protocols estàndards de sindicació i subscripció dels seus continguts. Treballar per
a buscar la millor manera de traslladar aquesta agenda a format analògic perquè
arribi a les persones que no tenen accés a Internet.
SEGON.- Publicar al web de l‟Ajuntament una secció d'esport femení en la qual es
llistin de manera clara tots els clubs i entitats de la ciutat que realitzin activitats
d'esport femení. Publicar el contacte i una descripció de les activitats que
s'ofereixen (disciplina esportiva, categories, etc.). Incloure en aquesta secció
informació generalista sobre la promoció de l'esport femení així com informacions i
actualitat d'interès per a clubs i entitats.
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TERCER.- Organitzar de manera periòdica unes jornades de promoció de l'esport
femení amb l'objectiu de donar visibilitat a aquells clubs i entitats que s'hi dediquin.
QUART.- Instar a l‟equip de Govern local a treballar per crear o portar al municipi,
beques educatives que potencien la pràctica esportiva entre totes les nenes de la
ciutat mitjançant el treball continu de la comunitat educativa, els clubs esportius i
l‟equip municipal de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, recollint les bases d‟aquestes
beques i criteris, amb una especial atenció a les famílies amb menys recursos.
CINQUÈ.- Instar a l‟equip de Govern local a promoure la difusió de noticies sobre
l‟esport femení a la ciutat amb els serveis de comunicació, les xarxes socials i tots
els recursos comunicatius dels quals disposa l‟Ajuntament, amb la reserva d‟espai
informatiu i adreçar als mitjans de comunicació públics de l‟Hospitalet de Llobregat
a seguir els mateixos criteris.
SISÈ.- Comunicar aquests acords a la comunitat educativa de la ciutat i als clubs
esportius de la ciutat.
MOCIÓ 26.- MOCIÓ PER APLICAR MESURES EXTRAORDINÀRIES DE
SEGURETAT A L’HOSPITALET
Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 6 vots a favor dels representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín
Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants
d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen Esteban Fernández i Jesús Amadeo Martín
González; assistents presents en el moment de la votació.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
MOCIÓ 27.- MOCIÓ PER A LA REVISIÓ I CONTROL DE LA CORRECTA
APLICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS A LES GRANS SUPERFÍCIES I
FUNDACIONS.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
MOCIÓ 28.- EN DEFENSA DEL SECTOR DEL TAXI, CONTRA L’INTRUSISME
I LA DESREGULACIÓ.
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(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 28 de novembre
de 2017, pel portaveu del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Miguel García
Valle, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel regidor de Cultura, Sr. David Quirós Brito, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte al prec oral que veu formular en el Ple de data 28 de novembre de 2017,
amb número 1735 i segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del
Reglament Orgànic del Ple, en relació a adoptar el pi que tenim a la plaça de
l’Ajuntament per Nadal, ens donem per assabentats de la vostra petició.
Ben atentament,”
ICV-EUiA-PIRATES-E


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 de
novembre de 2017, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiAPIRATES-E, Sra. Ana González Montes, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc
J. Belver Vallés, que literalment diu:

“Respecto a la pregunta que fue formulada en el pasado Pleno de 28 de noviembre
de 2017, en relación con la colocación de propaganda electoral y, según lo
dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y Preguntas) del Reglamento Orgánico del
Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno ordinario del día 22 de
diciembre de 2017, procedemos a darle respuesta:
Única pregunta: “Afrontamos una campaña electoral con las consiguientes pegadas
de carteles y demás y no hay espacios de libre disposición. Están los pirulís, no sé
si se había previsto por parte del Ayuntamiento de poner algo, o facilitar algo para
poder poner los carteles o lo propio de una campaña electoral”
Respuesta: Más allá de los espacios cedidos por la Junta Electoral, los plafones de
libre expresión para uso público pueden ser utilizados para tal fin.
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Cordialmente,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 de
novembre de 2017, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiAPIRATES-E, Sra. Ana González Montes, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:

“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 28 de novembre de 2017, sobre la
petició de documentació del Pla Director de l’arbrat, l’informo:
El Pla Director de l’arbrat el composen una sèrie de documents bàsics aprovats per
la Junta de Govern Local. El seu grup disposa d’aquests documents.
Es va obrir un procés de consulta pública, al qual només va participar una persona.
Com que el que es pretenia era una participació significativa, estem preparant de
nou la publicació al web municipal per a la realització d’una nova consulta pública,
amb l’objectiu de que més persones puguin fer aportacions.
Un cop finalitzat aquest procés podrem continuar amb el d’aprovació del Pla
Director de l’arbrat, que preveiem pel primer trimestre del 2018.
Atentament,”


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 28 de novembre
de 2017, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel regidor de Cultura, Sr. David Quirós Brito, que literalment
diu:

“Senyora,
Respecte al prec oral que veu formular en el Ple de data 28 de novembre de 2017,
amb número 1731 i segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del
Reglament Orgànic del Ple, en relació a que el proper any l’arbre de Nadal sigui un
arbre viu, ens donem per assabentats de la vostra petició.
Ben atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 de
novembre de 2017, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiAPIRATES-E, Sra. Juliana Carballeira Pascual, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de
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Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc
J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que veu formular el passat Ple de 28 de novembre de 2017
en relació al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el clúster de la indústria
audiovisual de Catalunya, per promoure, impulsar i desenvolupar diferents
iniciatives relatives a la indústria audiovisual a la ciutat, i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, us informem el següent:
Pregunta: “Volem saber quin és l’estat de desenvolupament del citat conveni, les
iniciatives que s’estan portant a terme, el seu estat actual i perspectives de futur
sobre aquest conveni”.
Resposta: Mitjançant resolució 4969/2017, de 19 de juny, es va crear la Comissió
de seguiment, creació i nomenament del membres municipals.
Les accions que s’han portat a terme des d’Innovació Social, dins del conveni de
col·laboració amb el Clúster Audiovisual, son les següents:

TROBADA CLÚSTER AUDIOVISUAL DE CATALUNYA : Clúster
Audiovisual de Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet vol
potenciar el món dels creadors de videojocs. Per fer-ho, es va fer una trobada de
creadors per detectar les seves necessitats el 12 de maig de 2017, a Torre Barrina,
Centre Municipal de Creació Multimèdia de l’H.

Fruit d’aquesta trobada s’ha generat una col·laboració amb WOMEN IN
GAMES https://womeningameses.com , associació que promou i dona visibilitat a
les dones desenvolupadores de videojocs. Amb elles s’ha portat a terme diferents
accions:
- CONFERÈNCIES I NETWORKING WOMEN IN GAMES els dies 31 d’agost i 19
d’octubre. Lloc: Torre Barrina. Centre Municipal de Creació Multimèdia de LH.
- TALLER: CREANT PERSONATGES I TRAMES IMPRESSIONANTS. Dins de la
programació trimestral. Taller per crear personatges tant per al cinema, novel·la o
videojocs i ensenyant algunes estructures per a crear les històries. Dia: 6 de
novembre de 2017. Lloc: Torre Barrina. Centre Municipal de Creació Multimèdia de
LH.
- TALLER: COM ES FA UN VIDEOJOC EN UNITY. Dins de la programació
trimestral. Taller per realitzar un senzill videojoc amb el motor d’Unity. Dia: 27 de
novembre de 2017. Lloc: Torre Barrina. Centre Municipal de Creació Multimèdia de
LH.
PARTICIPACIÓ AL SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS. Del 14 al
16 de novembre 2017. Al stand de l’Ajuntament de L’Hospitalet. Dins la
programació de conferències a L’H Smart&Social. Ponència “Women and
technology”. Dia: 15 de novembre de 2017. Lloc: Recinte ferial SCEWC.
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Cal destacar el treball conjunt, Ajuntament-Clúster, que es realitza per a la
consolidació d’importants iniciatives com és el SALÓ DEL CINEMA I LES SÈRIES,
esdeveniment organitzat per Cinemaworld i La Farga de l’Hospitalet, que reuneix
aficionats i professionals del cinema i les sèries. Compta amb expositors, col·loquis,
activitats de formació i debat, espais networking, etc.
Ben atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 de
novembre de 2017, pel regidor del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATESE, Sr. Iván Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 28 de novembre de 2017, en relació
als treballs de construcció que s’estan executant al C. Natzaret, en l’entorn de la Pl.
Europa, l’informo:
El dia 30 de novembre es va realitzar una inspecció a l’obra de construcció de la
torre de 20 plantes i 2 soterranis que s’està executant a la Pl. Europa, 114. Es va
poder comprovar que s’estava finalitzant l’enclavament dels Pilotis/Fonamentació
Profunda, amb martell picador. Aquest és el procediment habitual a les zones
geològiques del Delta del Llobregat amb sols poc resistents. Aquest procediment té
un impacte ambiental en emissions de so i de vibracions de curta duració i
intermitents durant el procés. Existeix un informe favorable del control que
l’empresa adjudicatària ha realitzat de les emissions de vibracions.
El dia 18 de desembre s’ha tornat a realitzar inspecció de l’obra, i s’ha pogut
comprovar que s’ha finalitzat la fase d’enclavament i s’està treballant en tasques
amb menys impacte consistents en escapçar els caps dels Pilotis i l’execució dels
encepats amb formigó armat en encofrats de taulers fenòlics.
Atentament,”

PARTIT POPULAR


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 de
novembre de 2017, pel regidor del grup polític municipal del Partit Popular, Sr.
Javier Martín Hermosín, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:

“Respecto a la pregunta verbal formulada en el Pleno de noviembre, en relación a
la instalación de consignas políticas en la fachada municipal (…), según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno, se procede a
continuación a dar respuesta:
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Pregunta número 1: ¿Cuánto tiempo se les ha dado y qué sucede si se niegan
a ello…?
He de comunicarle que la citada información ya ha sido retirada.
Atentamente,”

ERC


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d‟ERC, RGE
número 79692, de 6 de novembre de 2017, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 79692, de data 6 de novembre de 2017, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
del mes de novembre, en relació a: “local d’assaig del carrer França, 29...” es
procedeix a continuació a donar resposta:
Pregunta 1: Té coneixement l’ajuntament de l’Hospitalet d’aquests fets?
Sí, en te coneixement hi ha realitzat actuacions al respecte.
Pregunta 2: Ha rebut alguna instància o instàncies de veïns?
Sí, sempre d’un únic requerint. 3 al 2016 i 2 en el decurs del 2017.
Pregunta 3: Han estat contestades aquestes instàncies?
Des del telèfon d’Incidències de Convivència es va contactar telefònicament amb el
sol·licitant per tal d’informar-lo que les seves peticions havien estat derivades al
departament d’Activitats Reglades.
Pregunta 4: Quines mesures ha dut a terme l’ajuntament de l’Hospitalet per
solucionar aquetes queixes dels sorolls i olors denunciades pels veïns?
Des del departament d’activitats Reglades es realitza visita d’inspecció el 2016 i
constata que no es disposa de llicència com a local d’assaig. Des de llavors s’ha fet
seguiment d’ús del local i informant el propietari que no pot destinar l’espai a l’ús de
local d’assaig per no disposar de la corresponent llicència.
El local actualment està buit. Els serveis tècnics municipals han constatat,
mitjançant inspecció ocular, que s’ha retirar el material d’assaig.
Pregunta 5: el local té permís per a desenvolupar les activitats de local
d’assaig?
No
Atentament,”
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En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d‟ERC, RGE
número 79693, de 6 de novembre de 2017, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 79693,de data 6 de novembre de 2017, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
del mes de novembre, en relació a: “fotografies realitzades durant concentracions i
actes organitzats per l’ANC, Òmnium Cultural i diferents entitats i partits
polítics...”es procedeix a continuació a donar resposta:
Pregunta número 1: Per quin motiu es realitzen aquestes fotografies a les
persones que es manifesten?
La Guàrdia Urbana, en cas de realitzar fotografies en actes públics, únicament ho
fa amb una motivació merament informativa atenent el desenvolupament de l’acte o
el nombre aproximat de participants.
Pregunta número 2: Les gravacions efectuades pels membres de paisà de la
Guàrdia Urbana mitjançant qualsevol tipus d’aparell estan legalment
autoritzades?
La captació d’imatges pels Cossos i Forces de Seguretat està regulada, per la llei
0rgànica 4/1997, de 4 d’agost, d’utilització de vídeo càmeres per les Forces i
Cossos de Seguretat en llocs públics.
Pregunta número 3. Quin comandament de la Urbana i càrrec polític ordena
fotografiar a les persones que participen en les concentracions o
manifestacions?
Donada la finalitat informativa de les imatges, en cas de realitzar-se captació, no cal
cap autorització expressa.
Pregunta número 4. Existeix un fitxer fotogràfic de la Guàrdia urbana sobre
manifestacions i concentracions amb dades protegides?
No
Pregunta número 5. Quin ús es fan d’aquestes imatges?
Cap
Atentament,”
CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal CUP-Poble
Actiu, RGE número 80225, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel regidor de Districte II, Collblanc-La Torrassa, Sr.
Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament amb número 80.225, de data 7/11/201, en relació a:
“Sol·licitem a l’EPHUS un informe escrit explicant per què es va tancar la zona de
jocs infantils de la Pl. Sènia del passat any 2016, amb una relació detallada dels
fets, de les queixes i denúncies interposades per part de les veïnes i també de les
reunions mantingudes ...” fem constar el següent:
-

-

-

-

Que des de la Regidoria del Districte II, des de 2011 a 2017, s’han mantingut
un total de 16 reunions, relacionades amb els comportaments incívics i les
molèsties patides pels veïns i veïnes de la Plaça Sènia i el seu entorn. En totes
elles els veïns assistents han manifestat la seva reclamació d’actuacions sobre
aquest entorn per evitar l’ús incívic de l’espai. I l’eliminació de la zona de Jocs
Infantils, que concentrava aquests usos incívics, especialment entre els mesos
d’abril a octubre i de forma especialment intensa entre els mesos de juny, juliol i
agost.
Que, durant el mateix període, des de l’Oficina de Gestió d’Incidències de
l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme, s’ha treballat amb més
de 50 veïns i veïnes de la zona, al respecte de les queixes per la utilització
incívica de la Plaça Sènia.
Que d’aquesta atenció s’han derivat, només entre els anys 2015 i 2016, un total
de 366 actuacions per part d’aquesta Oficina, amb la intenció de donar
resposta a les demandes dels veïns i veïnes.
Que l’any 2017 ha experimentat una fort decrement de les molèsties a la zona,
tenint constància només de 4 incidències comunicades per veïns i veïnes de la
zona i 85 actuacions fins a data 1/12/2017, contrastant amb les xifres d’anys
anteriors. Només a 2015 es van realitzar 197, i a 2016 un total de 169. Cal
destacar l’acció dels Agents Cívics durant tot aquest any.
Que vista aquesta realitat, i atenent a la proximitat de la zona de jocs infantils
del Parc de la Marquesa i de la zona de jocs infantils de l’Avinguda Torrent
Gornal, cantonada carrer Sort, es va valorar amb la conformitat dels veïns i
veïnes, la retirada de la zona de jocs infantils de Plaça Sènia. Precisament,
totes aquestes zones infantils esmentades seran reformades i ampliades a
través del Pla d’Inversions Municipal i del Pla d’Inversions dels Barris, aquest
últim decidit amb la participació dels consellers i conselleres del Districte II.

Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d‟acord amb el que
disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i
forma 6 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
21 i 29 de novembre, i 13 de desembre de 2017 i, per tant, amb més de 6 dies
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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. 84.423, de 21 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
Visto el estado en que se encuentra la acera de la Rambla Marina, a la altura del
número 364, se adjunta fotografía.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado de la
acera de la Rambla Marina, a la altura del número 364. También les ruego se me
informe de la fecha en la que se llevará a cabo esta mejora.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 84423 y fecha 21 de noviembre de 2017, según lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en
el Pleno Ordinario del 22 de diciembre, sobre el estado de la acera en Rambla
Marina, a la altura del número 364, le informo que ya teníamos conocimiento de
esta incidencia, que ha sido resuelta mediante la oportuna reparación el pasado día
13 de diciembre.
No obstante, les agradecemos su interés.
Atentamente,”

2.- RGE núm. 84.426, de 21 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
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LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
Visto el estado en que se encuentra la acera de la Avenida de la Mare de Deu de
Bellvitge 120, alrededor del colegio Joan XXIII, se adjunta fotografía.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado de la
acera de la Avenida de la Mare de Deu de Bellvitge 120, alrededor del colegio Joan
XXIII. También les ruego se me informe de la fecha en la que se llevará a cabo esta
mejora.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 84426 y fecha 21 de noviembre de 2017, según lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en
el Pleno Ordinario del 22 de diciembre, sobre el estado en que se encuentra la
acera de la Avda. Mare de Déu de Bellvitge, 120, alrededor del colegio Joan XXIII,
le informo que procedemos a inspección de la zona para ubicar el lugar exacto de la
incidencia, y posteriormente la introduciremos en nuestro sistema de gestión para
su resolución.
Atentamente,
3.- RGE núm. 84.427, de 21 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
Visto el estado en que se encuentra la acera de la Rambla Marina, a la altura del
número 368, se adjunta fotografía
Ruego:
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Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado de la
acera de la Rambla Marina, a la altura del número 368. También les ruego se me
informe de la fecha en la que se llevará a cabo esta mejora.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 84427 y fecha 21 de noviembre de 2017, según lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en
el Pleno Ordinario del 22 de diciembre, sobre el estado de la acera en Rambla
Marina, 368, le informo que hemos introducido esta incidencia en nuestro sistema
de gestión.
Atentamente,”
4.- RGE núm. 84.429, de 21 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín González, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno Ordinario del día 28 de noviembre de 2017.
Exposición de motivos:
Visto el estado en que se encuentra la acera de la Calle Francia, a la altura del
número 31-37, se adjunta fotografía.
Ruego:
Que el gobierno municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado de la
acera de la Calle Francia, a la altura del número 31-37. También les ruego se me
informe de la fecha en la que se llevará a cabo esta mejora.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 84429 y fecha 21 de noviembre de 2017, según lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en
el Pleno Ordinario del 22 de diciembre, sobre el estado de la acera en c. França, a
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la altura del número 31-37, le informo que hemos introducido esta incidencia en
nuestro sistema de gestión.
Atentamente,”
5.- RGE núm. 86.846, de 29 de novembre de 2017.
“Jesús A. Martín Gónzález, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 55
del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, hace la siguiente pregunta para que sea contestada en el próximo
Pleno ordinario del día 22 de diciembre de 2017.
Exposición de motivos:
Visto el estado en que se encuentra la acera y el edificio de la calle de la Casa
Nova número 7, se adjuntan fotografías.
Ruego:
Que se efectúe una limpieza de la acera de la calle de la Casa Nova número 7 para
mejorar el lamentable estado que se observa en las fotografía adjuntas.
Que el gobierno municipal adopte las medidas oportunas para requerir a la
propiedad del inmueble la urgente reparación, o adopción de medidas de seguridad
necesarias, de la fachada del edificio la calle de la Casa Nova número 7.
En el supuesto de que los Servicios Municipales detecten, en la oportuna
inspección que realicen, que de la fachada pudiera concluirse una situación de
inseguridad para las personas que pudieran circular por las inmediaciones del
citado inmueble, solicitamos que el Ayuntamiento adopte de forma urgente las
medidas oportunas para evitar cualquier daño a las personas, sin perjuicio de
revertir el coste que se asuma en el propietario de la finca.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 86846 y fecha 29 de noviembre de 2017, en relación al estado de la
acera y el edificio de la C. Casa Nova, 7 y, según lo que dispone el artículo 55
(Ruegos y preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestado en el Pleno Ordinario del 22 de diciembre, procedemos a continuación a
darles respuesta.
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Ruego número 1: Que se efectúe limpieza de la acera de la calle de la Casa Nova,
número 7 para mejorar el lamentable estado que se observa en las fotografías
adjuntas.
Resposta: Tomamos nota del ruego e introducimos la incidencia en nuestro
sistema de gestión.
Ruego número 2: Que el gobierno municipal adopte las medidas oportunas para
requerir a la propiedad del inmueble la urgente reparación, o adopción de medidas
de seguridad necesarias, de la fachada del edificio de la calle de la Casa Nova
número 7.
Resposta: Existe un expediente abierto de Habitabilidad en esta finca. La última
actuación realizada es una inspección técnica de la que se derivarán las
siguientes actuaciones.
Atentamente,”
6.- RGE núm. 90.903, de 13 de desembre de 2017.
Rainaldo Ruiz Narvaez, Portaveu adjunt del Grup Polític Municipal de Ciutadans a
l’Ajuntament, per instancia de 13 de desembre de 2017, amb Registre d’Entrada
90.903, formula la petició següent que es tramita com a pregunta, en virtut de
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, per a que sigui contestada en el proper
Ple Ordinari del dia 22 de desembre de 2017.
Exposició de Motius i Sol·licitud:
“En relación a la instancia de fecha 11/10/2017, con número de RGE 73.722, en la
se solicitaba “Relación detallada del motivo de todas y cada una de las comidas
relacionadas anteriormente, identificación y cargo o representación que ostenta la
persona o las personas que acompañaron a la señora Alcaldesa en cada una de
esas comidas, y número de comensales en cada una de ellas. Habiendo consultado
los datos contables del ejercicio 2016 se observan 37 comidas que se relacionan a
continuación: 12-gent El Racó d’en Toni, 13-gen Restauran Palmer, 14-gen Cal
Siscu, 21-gen Restaurant Palmer, 26-gen Sucapa, 27-gen Oasis bar, 02-feb An-Di,
03-feb El Racó d’en Toni, 04-feb Racó del Cargol, 09-feb Sucapa, 10-feb Hotel
Portafira, 16-feb Restaurant Palmer, 01-març El Racó d’en Toni, 10-marc Sucapa,
16-març El Racó d’en Toni, 13-abr Cal Siscu, 19-abr El Racó d’en Toni, 11-maig El
Racó d’en Toni, 06-juny El Racó d’en Toni, 16-juny El Racó d’en Toni, 21-juny El
Racó d’en Toni, 29-juny Hotel Portafira, 5-jul Plaza Europa 1719, 07-set Hotel
Portafira, 15-set Hotel Portafira, 21-set Sucapa, 22-set Marc Blau (Barcelona), 01oct Sucapa, 14-oct El Racó d’en Toni, 09-nov Hotel Portafira, 10-nov El Racó d’en
Toni, 17-nov Sucapa, 23-nov l’Olivo, 30-nov Sucapa, 01-des Debut, 07-des Cal
Siscu, 14-des El Racó d’en Toni. Consultada la agenda institucional, a disposición
de todos los ciudadanos, y no constando en la misma información de las comidas
relacionadas.”
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Que en fecha 01/12/2017 se ha recibido la respuesta, firmada por la Directora del
Gabinete de la Alcaldía, en la que se da cuenta del motivo de casi todas las
comidas relacionadas. Se omiten las referidas a las comidas de los días:
03/02/2016, 09/02/2016 y 01/03/2017. Se cita una comida del 19/03/2016 que no
constaba en la relación.
Se nos explicita que los días 01/10/2016 y 07/12/2016 no les consta ningún gasto
en restauración de la Alcaldesa.
En el caso del 01/10/2016 se nos comunica que la Alcaldesa estaba en Madrid en
un acto de partido y que nunca se cargan en gastos del Ayuntamiento actos o
actividades relacionadas con el partido de la Alcaldesa. Se adjunta copia del ticket
de restauración firmado por la Alcaldesa del día 01/10/2016. En cualquier caso el
documento de habilitación, apartándose del criterio seguido en todos los demás
casos, se refiere a un gasto protocolario de fecha 22/09/2016, con la misma
cantidad pero el ticket que lo sustenta es claramente del mes de octubre.
En el caso del 07/12/2016, ha sido un error nuestro, al coger la fecha de la factura
en lugar de la fecha del gasto. Se trata de una comida del día 19/10/2016 en el
mismo restaurante y por el mismo importe.
Que no se nos ha facilitado la información solicitada en relación a la identificación y
cargo o representación que ostenta la persona o personas que acompañaron a la
señora Alcaldesa en cada una de esas comidas, y número de comensales en cada
una de ellas.
Que de conformidad con la resolución de 19/01/2009 de la Dirección General de
Presupuestos y los Informes del IGAE (Intervención General de la Administración
del Estado) de fechas 21/03/1983 y 12/04/2004, se entiende que junto los motivos
que justifiquen la celebración de los gastos de las comidas, se deberá identificar
explícitamente las personas participantes en los mencionados actos, con el fin de
que se pueda determinar por parte del órgano de control, si esos actos
efectivamente se realizaron con fines protocolarios o representativos, si son
necesarios, y si, en definitiva, redundan en beneficio o utilidad de esta
Administración.
Por lo que, solicito:
- Relación detallada del motivo de las comidas de los días: 03/02/2016,
09/02/2016,01/03/2017 y 19/10/2017.
- En el caso de la comida del 01/10/2016 (o en cualquier caso con ticket datado en
el mes de octubre). Solicitamos que se nos clarifique la fecha real de la comida (si
la Alcaldesa estaba en Madrid) y, en cualquier caso la discrepancia entre los datos
que aparecen en el ticket y el documento de habilitación que se refiere a un gasto
protocolario de fecha 22/09/2016, con la misma cantidad pero el ticket que lo
sustenta es claramente del mes de octubre.
- Reitero la solicitud de la relación detallada, que se nos ha facilitado, de la
identificación y cargo o representación que ostenta/an la/s persona/s que

…/…

198

acompañaron a la señora Alcaldesa en TODAS esas comidas y número de
comensales en cada una de ellas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
per la Directora del Gabinet de l‟Alcaldia, Sra. Rosa Alarcón Montañés, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 90.903 de data 13/12/2017 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en
el Ple Ordinari del dia 22 de desembre de 2017.
Dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

CUP-PA
Per part dels regidors del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d‟acord
amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟ha formulat en
temps i forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
el dia 13 de desembre de 2017 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquesta pregunta als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriu
literalment:
1.- RGE núm. 90.976, de 13 de desembre de 2017
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup Polític del CUP-Poble Actiu, d’acord amb
allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Exposem:
Donades les accions espontànies i solidàries amb les persones empresonades per
raons polítiques, de cobrir amb llaços grocs el pont de la Torrassa i la realització
d’una acció semblant al barri de Bellvitge. I donada la rapidesa en fer desaparèixer
aquestes perfomances i el material utilitzat a les mateixes,
Volem conèixer:
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Qui va traslladar l’encàrrec des dels responsables municipals a la brigada de neteja,
i quines ordres van tenir els operaris de la neteja? Quantes hores hi van dedicar? I
quin cost per l’erari públic ha suposat aquest atac a la llibertat d’expressió?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la instància presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 90976 i data 13 de desembre de 2017, segons el que disposa l’article
55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 22 de desembre de 2017, sobre la retirada dels
materials (llaços grocs) dipositats als espais de Pont de la Torrassa i barri de
Bellvitge l’informo:
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per
recavar la informació necessària.
Atentament,”
2.- RGE núm. 90.978, de 13 de desembre de 2017
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup Polític del CUP-Poble Actiu, d’acord amb
allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
“Volem conèixer:
1.- Quin és el nombre de vehicles particulars registrats al barri de Can Serra entre el
mes de maig de 2016 i el de novembre del 2017?
2.- Quin és el nombre de targetes de resident expedides a data d’avui?
3.- Quin és el nombre de targetes concedides a comerços, empreses i/o entitats
que realitzen activitats al barri, també a data d’avui?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
José Maria García Mompel, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 90978 i de data 13 de desembre de 2017, i segons el que disposa l’article
55 del Reglament Orgànic del Ple, a continuació em plau donar-li resposta.
Pregunta número 1: Quin és el nombre de vehicles particulars registrats al
barri de Can Serra entre el mes de maig del 2016 i el de novembre del 2017?
D’ofici, segons el cens de Gestió Tributària, al maig, es van remetre 2.868 distintius
de residents.
De maig a setembre es van remetre 515 distintius més.
Pregunta número 2: Quin és el nombre de targetes de resident expedides a
data d’avui?
El total de distintius remesos han estat els 2.868 inicials, remesos d’ofici, més els
515 remesos amb posterioritat.
Pregunta número 3. Quin és el nombre de targetes concedides a comerços.
Empreses i/o entitats que realitzen activitats al barri, també a data d’avui?
El total de distintius de vehicles comercials és de 33.
Atentament,”
3.- RGE núm. 90.980, de 13 de desembre de 2017
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup Polític del CUP-Poble Actiu, d’acord amb
allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
“Volem conèixer:
Si el govern municipal té constància de queixes veïnals sobre les molèsties que
està generant a la zona del carrer Prat de la Riba i el carrer Bruc, l’excès
d’il·luminació exterior i nocturna de l’edifici cedit a la editorial Planeta Formació
SLU.
S’han fet mesuraments de l’impacte lumínic d’aquesta zona?
Donat que es tracta d’una concessió demanial d’aquest edifici, ha supervisat el
Govern local el pla de les obres de millora i condicionament? Tenia coneixement de
la memòria tècnica d’il·luminació externa de l’edifici? Ha donat el Govern local o els
responsables municipals oportuns, el seu vist i plau a aquesta il·luminació externa?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la instància presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 90980 i data 13 de desembre de 2017, segons el que disposa l’article
55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 22 de desembre de 2017, sobre molèsties que
genera l’excés d’il·luminació exterior i nocturna de l’edifici cedit a Planeta Formació
SLU a Av. Josep Tarradellas i Joan, l’informo:
Fins a la seva comunicació, no teníem constància de la existència de queixes
veïnals per excés d’il·luminació a l’edifici de Av. Josep Tarradellas i Joan, 171-177.
Des dels nostres serveis tècnics, en el procés de concessió de la corresponent
llicència d’obres, ja havia estat demanada la realització d’un estudi lumínic, per les
característiques de l’actuació projectada per a la remodelació de l’edifici. D’aquest
estudi es desprèn que no existeix contaminació lumínica.
Les obres s’han executat mitjançant concessió de llicència d’obra major. El
Departament d’Edificis Municipals té coneixement de les actuacions realitzades.
Encara així hem contactat amb els responsables, que ens comuniquen que han
adoptat les següents mesures:
-

Realització d’una maniobra als llums de l’escala per tal que s’encenguin amb
la pèrdua de la il·luminació del dia amb un temporitzador horari que estarà
acotat fins a les 23:30 h.
Realització d’una maniobra als llums de façana per tal que s’encenguin amb
la pèrdua de la il·luminació del dia amb un temporitzador horari que estarà
acotat fins a les 23:30 h.

Segons ens informen, amb aquesta actuació l’edifici estarà il·luminat fins a les
23:30 h., que s’apagarà en la seva totalitat, tret del logotip que existeix a la part
superior de l’edifici.
Atentament,”
4.- RGE núm. 90.982, de 13 de desembre de 2017
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup Polític del CUP-Poble Actiu, d’acord amb
allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
”Exposem:
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Donats els problemes que alguns ciutadans i ciutadanes tenen a l’hora d’omplir
qualsevol mena d’instància i/o document oficial, per diferents raons.
Preguem:
Que s’informi a les ciutadanes del seu dret a ser ajudades per part dels treballador
públics a completar les instàncies i documents que hagin de presentar davant
l’administració, col·locant uns rètols explicant-ho, tant a les oficines de l’OAC com a
les regidories i a qualsevol altre edifici públic municipal on s’atengui a la ciutadania i
on es puguin registrar instàncies”.

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel
Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 90982 i data 13 de desembre de 2017 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 22 de desembre de 2017, en
relació a:
“Donats els problemes que alguns ciutadans i ciutadanes tenen a l’hora
d’omplir qualsevol mena d’instància i/o document oficial, per diferents raons.
Preguem:
Que s’informi a les ciutadanes del seu dret a ser ajudades per part dels
treballadors públics a completar les instàncies i documents que hagin de
presentar davant l’administració, col·locant uns rètols explicant-ho, tant a les
oficines de l’OAC com a les regidories i a qualsevol altre edifici públic
municipal on s’atengui a la ciutadania i on es puguin registrar instàncies.”
Us trasllado informe de la Cap de Servei d’Atenció Ciutadana, on s’informa de les
actuacions a portar a terme davant de la situació plantejada pel vostre Grup
Municipal i en compliment de la Llei 39/2015 de 19 d’octubre de Procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Cordialment,”
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INFORME
Que emet la cap de servei d’Atenció Ciutadana en relació a la pregunta formulada
pel portaveu del Grup Polític de CUP-Poble Actiu al ple ordinari que es celebrarà el
proper 22 de desembre de 2017.
La Llei 39/2015 de 19 d’octubre de Procediment administratiu comú de les
administracions públiques preveu, en el Títol I Capítol II i en el Títol II, Capítol I el
dret del ciutadà a l’assistència en matèria de registre electrònic i l’assistència a
presentar una sol·licitud al registre en format paper que el registre convertirà a
format electrònic.
El SAC està treballant en la redacció d’un text informatiu respecte els drets de la
ciutadania a ser assistida alhora de presentar les seves sol·licituds davant
l’Administració Pública, ja sigui en format electrònic com en format paper, si així ho
prefereix.
D’aquesta informació se’n farà difusió a la Web Municipal i a la Seu electrònica i a
tots els espais d’atenció ciutadana.

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hem finalitzat l‟ordre del dia, a excepció del punt de precs i
preguntes.
No sé si hi ha precs i preguntes.
Sr. Amadeo, ni el espíritu navideño le impide hacer preguntas, eh?

SR. AMADEO MARTIN (CIUTADANS)
Bueno el espíritu navideño hay que tenerlo, pero hay que trabajar también.
Sobre la moción que presentamos sobre los servicios funerarios, tenemos que
admitir que ya se han hecho varias cuestiones, ya se han publicado, por ejemplo,
en El Periódico, cuánto cuesta un servicio mínimo y los servicios que incluye.
Ya hemos vistos algunas mejoras, también en la página web, pero en la página
web, todavía no está publicado, para que el ciudadano en cuanto entre, sepa que
por 2.200 euros, tiene un servicio mínimo y todos los servicios que incluye.
Y repetimos, esta moción se presentó en noviembre de 2016. Vamos a empezar
2018 y poner este banner en una página web, todavía no lo hemos hecho, por
favor, pónganlo, pónganse las pilas y Feliz Navidad.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs, amb aquest, més que una pregunta, és un prec. Amb aquest prec,
doncs, em sembla que finalitza l‟ordre del dia.
Com és l‟últim prec de l‟any, doncs, que passin unes bones festes nadalenques,
plenes de pau i de tranquil·litat, carreguin les piles, que l‟any que bé serà un any
intens.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

