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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2014/13
Data: dinou de desembre de dos mil catorze
Hora: 09.10h fins 09.35h
Lloc: Casa Consistorial

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

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Alfons Bonals i Florit
M Dolors Fernández Bosch
Jose M Garcia Mompel
José Castro Borrallo
Jaume Graells i Veguin
Antonio Bermudo Avila
Gloria Herance Alvarez
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Cristian Alcázar Esteban
Juan Carlos del Río Pin
Pedro Alonso Navarro
José Javier Díez Crespo
Sonia Esplugas Gonzalez
Elisabet Bas Pujol
Senen Cañizares Martín
Meritxell Borràs i Solé
Ana Isabel Clar i López
Jordi Monrós i Ibañez
Josep Lluís Pérez i Fort
Alfonso Salmerón Muñoz
Lluís Esteve i Garnés
Daniel Ordoñez González
Alberto Sánchez López
Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
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.

…/…

2

LECTURA
I
APROVACIÓ
DELS
ESBORRANYS
DE
LES
ACTES
CORRESPONENTS A LES SESSIONS ORDINÀRIA DEL 25 DE NOVEMBRE DE
2014 I EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL 5 DE DESEMBRE DE 2014.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació als esborranys de les Actes corresponents
a les sessions ordinària del 25 de novembre de 2014 i extraordinària i urgent del 5 de
desembre de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció i no assenyalant-se cap,
s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article 111.1 del DL 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bon dia, benvinguts al Ple ordinari del mes de desembre, comencem l’Ordre del Dia,
Sra. Secretària.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

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

Essent les 09.11 hores, abandona la sessió la Sra. Meritxell Borràs Solé, regidora del
grup polític municipal de Convergència i Unió.

SR. ORDÓÑEZ
Disculpe Sra. Alcaldessa, supongo que estaremos en las dos primeras Comisiones...

SRA. ALCALDESSA
En la primera, en la primera Comisión.
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SR. ORDÓÑEZ
En la primera, de Alcaldia-Presidencia nos daremos por enterados de los puntos 1, 3
y 5, nos abstendremos del 2 y del 4, y el 6 lo votaremos a favor.

SRA. ALCALDESSA
Hisenda i Promoció Econòmica també están en aquesta Comissió.

SR. ORDÓÑEZ
D’acord. Del 7, 8 y 10 nos abstendremos, y votaremos en contra del 9.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé.

SR. ORDÓÑEZ
Promoció Econòmica també?

SRA. ALCALDESSA
Sí.

SR. ORDÓÑEZ
Abstenció de l’11 i 12.

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

SR. SALMERÓN
Sí, bon dia, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem a favor
dels dictàmens i ens donem per assabentats de l’1, 3 i 5. Sobre el dictamen número
6, un breu comentari per tornar a posar en valor aquest conveni i sobretot la denúncia
del que significa, d’allò que no està complint la Generalitat de Catalunya i que estem
garantint els ajuntaments en el tema de les beques de menjador de les escoles de la
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ciutat i de moltes altres que estan com nosaltres, i que l’Ajuntament es veu obligat a
avançar aquests diners perquè la Generalitat no està complint amb les seves
obligacions.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies. Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. A favor de tots els dictàmens i en concret, pel que fa a les beques
menjador, comentar que estem molt contents i molt orgullosos de tot el treball fet des
de l’àrea de Benestar i Famílies, especialment les tres línies de treball que s’han
engegat en aquests darrers anys, especialment la complementarietat que passa de
200.000 a 1,8 milions d’euros, la complementarietat de les beques per part d’un
Ajuntament com el nostre que no té competències en les beques, una segona línia
que creiem important, que és la de l’avançament del crèdit per tal que les escoles
cobrin puntualment a final de trimestre les beques, ha estat una segona línia exitosa i
una tercera que s’ha engegat darrerament, aquest curs, que és la unificació de tots
els diners en una única partida en el Consell Comarcal, tant els diners de
l’Ajuntament com de la Generalitat, per tal d’agilitzar i fer una única llista de beques al
principi de curs, això ha facilitat també molt a les escoles. Per tant, entenem que
l’Ajuntament està complint allò que se li demanda, que és que la suficiència de
beques a tota la ciutat i, en tot cas, la Generalitat cal dir que s’ha estancat en l’1,4,
1,5 milions d’euros de beques, mentre aquesta ciutat necessita pràcticament el doble
del que posa la Generalitat i està assegurant-ho l’Ajuntament. Gràcies.

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

SR. MONRÓS
Quant a Alcaldia-Presidència, ens donem per assabentats dels punts 1, 3 i 5, ens
abstenim dels punts 2 i 4, i votem favorablement al punt sisè. Respecte d’Hisenda i
Recursos Generals, ens abstenim dels punts 7, 8 i 10, i votarem en contra del punt 9.
En Promoció Econòmica i Ocupació, ens abstenim dels punts 11 i 12, i ja està.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part del Partit Popular.
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SR. DEL RÍO
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ens donem per assabentats del dictamen número 1,
abstenció al 2, assabentats del tercer, abstenció al 4, assabentats del cinquè, a favor
del sisè, del setè ens abstenim, a favor del 8, en contra del 9, abstenció al 10,
abstenció a l’11 i a favor del número 12.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Bé, jo crec que..., s’ha comentat per part d’algun membre d’aquest
Consistori, destacar el punt 6, crec que respon, evidentment, a una situació molt
complexa que estan patint les famílies, estem atenent en aquests moments a més de
5.000 famílies que estan essent ateses per causa d’emergència social. I, en aquest
sentit, des de l’Ajuntament i des del govern municipal, com molt bé hem explicat en
moltíssimes ocasions, hem considerat que havíem de prioritzar l’atenció als més
petits, garantint sobretot aquestes beques, beques de menjador, que, com
s’explicava, l’Ajuntament està complementant d’una forma molt intensa, amb
1.800.000 euros enguany, per cobrir tots aquells casos, aquelles famílies, aquells
nens, que no arriben als barems que la pròpia Generalitat ha marcat, ajudant a
complementar, doncs les beques fins... hem arribat al 100% en el cas que les famílies
no puguin aportar el 50% que se’ls hi demana.
I avui el que fem és renovar un conveni amb el Consell Comarcal, per garantir que
realment aquestes beques arribin a les famílies, que arribin amb temps, amb forma,
que puguin, per tant, donar-se la màxima normalitat en els centres escolars i que no
hagin de patir ni els nens, ni les famílies, ni tampoc les empreses, petites empreses,
que molts cops són les que estan patint el no pagament en temps i forma, per part de
la Generalitat de Catalunya. Crec que ens hem de felicitar de poder realitzar aquesta
acció, ho fem perquè estem convençuts i, a més a més, perquè també hem garantit
que econòmicament aquest Ajuntament ho pot fer i això crec que també hem de
destacar-ho.
Bé, gràcies, passaríem a la següent Comissió.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIAPRESIDÈNCIA NÚMERO 9310/2014, DE DATA 26 DE NOVEMBRE, CONCEDINT
LES MEDALLES DE DISTINCIÓ PROFESSIONAL I LES MEDALLES DE LA
GUÀRDIA URBANA DE L’ANY 2014 A DIFERENTS COMANDAMENTS I AGENTS
DEL COS.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que a data 26 de novembre de 2014, l’Alcaldessa-Presidenta, va dictar el
decret amb número 9310, concedint la Medalla de Distinció Professional de la
Guàrdia Urbana i la Medalla de la Guàrdia Urbana a diferents comandaments i agents
del cos de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet.
ATÈS que a l’acord CINQUÈ de l’esmentat decret, es feia constar: “DONAR
COMPTE al Ple Municipal d’aquest Decret a la propera sessió que tingui lloc.”
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- DONAR COMPTE de la resolució de l’Alcaldia-Presidència, número
9310/2014, de data 26 de novembre, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE APROVA LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE
DISTINCIÓ PROFESSIONAL I DE LA MEDALLA DE LA GUÀRDIA URBANA A
DIFERENTS COMANDAMENTS I AGENTS DEL COS.
ATÉS que per acord de l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 3 de juliol de 2002,
es va procedir a aprovar definitivament el Reglament de la Guàrdia Urbana de
L’Hospitalet de Llobregat, el text íntegre del qual va ser publicat al BOPB núm. 172 de
19 de juliol de 2002.
ATÈS que el Títol VI del referit Reglament regula els honors i distincions amb els que
poden ser condecorats els membres de la Guàrdia Urbana per la realització d’actes
destacats durant el servei o pels anys dedicats a la Guàrdia Urbana.
VIST que l’article 90 del Reglament estableix que els honors i distincions poden
consistir en felicitacions personals i en la concessió de medalles d’honor i que l’article
93 estableix les classes de medalles segons la naturalesa dels fets que puguin
motivar-ne la concessió.
ATÈS que l’article 96 defineix les medalles que poden ser concedides, establint a
l’apartat b) que la medalla de la Guàrdia Urbana es concedirà a aquells agents o
comandaments que hagin dut a terme un fet molt meritori o rellevant i l’apartat c) que
la medalla de Distinció professional es concedirà a aquells agents o comandaments
que per la seva actitud de constant superació o per la seva trajectòria professional
d’especial dedicació destaquin notablement.
VIST el procediment regulat a l’article 97 del Reglament de la Guàrdia Urbana per a
la concessió de qualsevol de les medalles establertes, que al seu apartat 2 preveu
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que la concessió de les medalles la efectuarà l’Alcaldia, a proposta raonada del Cap
del Cos.
ATÈS l’escrit del Intendent Major, cap de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet de
Llobregat, de 27 d’octubre de 2014, que consta a l’expedient i en el que es proposa la
concessió de Medalles de la Guàrdia Urbana i de Distinció Professional a diferents
comandaments i agents del Cos.
VIST que consten a l’expedient certificats emesos pel cap de Secció de la Secretaria
Tècnica de la Junta de Govern Local, on consten els anys de servei i la relació laboral
amb aquest Ajuntament de cada un dels agents que es proposa rebin les referides
distincions, per tal d’acreditar el termini de temps que l’article 96.c) del reglament
estableix per poder ser mereixedor de la Medalla de Distinció Professional.
ATÉS que, de conformitat amb l’article 97.3 del Reglament de la Guàrdia Urbana,
l’acte de lliurament o imposició de les medalles s’ha de fer amb la rellevància pública i
social adequada a cada cas.
VISTA la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya i el vigent
Reglament de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat.
VIST l’informe de 30 d’octubre de 2014, emès per l’Assessor Jurídic de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme.
L’Alcaldessa-Presidenta, fent ús de les competències que m’atribueix l’article 124.4
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
DISPOSO:
PRIMER.- CONCEDIR la Medalla de Distinció Professional de la Guàrdia Urbana de
L’Hospitalet de Llobregat, en reconeixement a les seves actituds de constant
superació i per les seves llargues i destacades trajectòries professionals al servei del
Cos de la Guàrdia Urbana i de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, als següents
comandaments i agents del Cos:
-

Sotsinspector
Sergent
Caporal
Caporal
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

54 J.B.M.
127 J.L.P.N.
259 D.M.A.
243 J.M.J.
422 S.V.C.
751 C.I.G.
396 P.P.I.
707 F.P.R.
777 F.G.G.

SEGON.- CONCEDIR la Medalla de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat,
en reconeixement a les excel·lents actuacions i capacitat de resolució de les
mateixes, als següents comandaments i agents del Cos:
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-

Sotsinspector
Caporal
Caporal
Agent
Agent

58 J.T.I.
261 E.B.G.
247 L.A.G.
839 J.C.V.A.
875 R.P.R.P.

TERCER.- FER LA CORRESPONENT ANOTACIÓ en els expedients personals dels
condecorats, considerant-se com a mèrit especial als efectes oportuns.
QUART.- ESTABLIR que el dia 1 de desembre de 2014, al Teatre Joventut de
L’Hospitalet de Llobregat, tindrà lloc l’acte solemne de lliurament de les medalles en
la forma determinada al Reglament de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple Municipal d’aquest Decret a la propera sessió
que tingui lloc.
SISÈ.- NOTIFICAR el present Decret al personal de la Guàrdia Urbana condecorat
amb les Medalles.
SETÈ.- DONAR TRASLLAT del present Decret a l’Alcaldia-Presidència, al Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, a la Secretaria General del
Ple i a l’Intendent Major, cap de la Guàrdia Urbana.”

SEGON.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, al Tinent
d’Alcalde de Seguretat, Convivència i Civisme i a la Secretaria General del Ple
d’aquest Ajuntament.

PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE
DICTAMEN 2.LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROJECTE DE LA INICIATIVA URBANA
DEL GORNAL DINS DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER CATALUNYA 20072013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 5 de febrer de
2008, va aprovar el Pla Urban Gornal per a desenvolupar en el període 2007-2013
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amb un pressupost de 14.000.000,- d’euros (catorze milions d’euros).
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 29 de juliol de
2008, va adoptar els següents acords relatius a la Iniciativa Urbana del Gornal inclosa
dins del Programa Operatiu FEDER-CATALUNYA 2007-2013:
-

-

-

Primer.- Acceptar integrament l’ajut econòmic atorgat a aquest Ajuntament pel
Ministeri d’Economia i Hisenda , per import de 7.000.000,- d’euros (set milions
d’euros), destinat a la Iniciativa Urbana del Gornal.
Segon.- Constituir una Comissió de Seguiment Local del Projecte Urban
Gornal, amb participació de representants municipals i de les entitats del barri
del Gornal.
Tercer.- Designar els representants municipals a la Comissió que fa esment
el segon acord.
Quart.- Designar els representants de les entitats del barri del Gornal a la
Comissió que fa esment el segon acord.

ATÈS que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 25 d’octubre de 2011,
com a conseqüència del canvi de cartipàs municipal resultant de les eleccions
municipals efectuades el dia 22 de maig de 2011 i del decret de nomenament del Sr.
M.P.G. com a Director de Serveis de l’Oficina Tècnica de Plans d’Acció Territorial, va
designar els representants municipals a la Comissió de Seguiment del Projecte Urban
Gornal 2007-2013.
ATÈS que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 25 de setembre de
2012, va modificar la composició dels representants municipals i representants de les
entitats a la Comissió de Seguiment del Projecte de la Iniciativa Urbana del barri del
Gornal de L’Hospitalet.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 15 d’octubre de 2013, va
declarar el cessament del Sr. J.E.S. en el lloc de treball de personal directiu de
Gerent Municipal, amb efectes del dia 31 d’octubre de 2013.
ATÉS que per Decret de l’Alcaldia núm. 006737/2014 de data 12 de setembre es va
cessar, amb efectes del dia 2 de setembre de 2014 el Sr. M.P.G. del seu càrrec
d’Assessor Tècnic de Plans Territorials i PAM, com a personal eventual.
VIST l’informe tècnic i la documentació que integra l’expedient
VIST l’informe de l’assessoria jurídica de data 5 de desembre de 2014, que integra
l’expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- MODIFICAR la composició dels representants municipals a la Comissió de
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Seguiment del Projecte de la Iniciativa Urbana del barri Gornal, acordada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió celebrada en data 25 de setembre de 2012, designant:
-

La Gerent Municipal d’aquest Ajuntament, Sra. P.M.N., que s’encarregarà de
la coordinació tècnica del projecte; en substitució del Sr. M.P.G.
La Directora de Serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i
Pressupostos, Sra. L.C.T.; en substitució del Sr. J.E.S.

SEGON.- MANTENIR la resta de designacions dels representants municipals a la
Comissió de Seguiment del Projecte de la Iniciativa Urbana del barri Gornal,
acordades pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 25 de setembre de
2012:
-

La Alcaldessa-Presidenta, Sra. Núria Marín i Martínez, que presidirà la
comissió, o la persona en què ella delegui la presidència.
El Regidor del Districte VI, Sr. Antonio Bermudo Ávila.
Els/les portaveus dels 5 grups polítics municipals:
• Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
• Partit Popular (PP)
• Convergència i Unió (CIU)
• Iniciativa per Catalunya Verds –Esquerra Unida i Alternativa (ICVEUiA)
• Plataforma per Catalunya (PxC)

TERCER.- MANTENIR les designacions dels representants de les entitats del barri de
Gornal a la Comissió de Seguiment del Projecte de la Iniciativa Urbana del barri
Gornal, acordades pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 25 de
setembre de 2012:
- Sra. T.J.V.
- Sr. J.S.R.
- Sra. M.C.R.
- Sr. P.C.P.
- Sra. O.L.C.P.
- Sra. F.G.M.
QUART.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords a la Direcció General de Fons
Comunitaris, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la Coordinadora
d’Entitats i Veïns/es del Gornal, a la Alcaldia – Presidència, als/les Portaveus dels
Grups Polítics Municipals, a la Secretaria del Ple, a la Intervenció General, a la
Tresoreria General, a la Gerent Municipal, a la Directora de Serveis d’Hisenda,
Recursos Generals Programació i Pressupostos, a la Regidoria del districte VI,
d’aquest Ajuntament, així com al Sr. Manel Pérez Giménez, Gerent de la Societat
Municipal La Farga, GEMSA.

DICTAMEN 3.-

PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
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9322/2014 DE 27 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES DELEGA LA REPRESENTACIÓ
I EL VOT DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET A L’ASSEMBLEA GENERAL
DEL CONSORCI LOCALRET DE 27 DE NOVEMBRE DE 2014, EN LA REGIDORA
DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA, SRA. BEGOÑA FLORIA ESEBERRI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple del Decret de l’Alcaldia número 9322/2014 de 27 de novembre, que literalment
diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA DELEGANT LA REPRESENTACIÓ I EL VOT DE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET A L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI
LOCALRET DEL VINT-I-SET DE NOVEMBRE DE DOS MIL CATORZE, EN LA
REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA, SRA. BEGOÑA FLORIA
ESEBERRI.
ATÈS que per acord del Ple de 27 de juny de 2011 es va designar la representació
Municipal en els diferents organismes, entitats i xarxes en els quals participa aquest
ajuntament, i entre aquestes es va designar la Tinenta d’Alcaldia Sra. M. Mercè Perea
i Conillas com a representant al Consorci Localret.
VIST l’escrit de 16 d’octubre de 2014, del President del Consorci Localret, Sr. Valentí
Junyent i Torras, pel qual es convoca l’Assemblea General del Consorci Localret, que
s’ha de celebrar el 27 de novembre de 2014 a Barcelona.
ATÈS que per motius d’agenda la Tinenta d’Alcaldia Sra. M. Mercè Perea i Conillas
no pot assistir a l’esmentada Assemblea General del Consorci.
ATÈS que de conformitat amb el que disposa l’article 13.4 dels Estatuts del Consorci,
els municipis podran delegar el vot per cada sessió de l’Assemblea General de
Localret en aquells ens consorciats que estiguin dins del mateix tram de població de
la respectiva demarcació territorial i ATÈS que el procediment per a l’elecció dels
òrgans de govern del Consorci Localret especifica que aquesta delegació s’ha de fer
amb el corresponent acord de delegació.
VIST que la demarcació territorial de l’Ajuntament de L’Hospitalet és la Oest, tram de
població 4 i per tant es pot delegar el vot en els Ajuntaments de Lleida o de
Tarragona.
En ús de les facultats que em confereixen l’article 124.4.a) de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de Règim
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Local en Catalunya,
RESOLC:
PRIMER.- DELEGAR la representació i el vot de l’Ajuntament de L’Hospitalet a
l’Assemblea General del Consorci Localret de 27 de novembre de 2014, en la
Regidora de l’Ajuntament de Tarragona, Sra. Begoña Floria Eseberri.
SEGON.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple en la propera sessió que tingui
lloc.
TERCER.- TRASLLADAR el present Decret al Consorci Localret, a la Regidora de
l’Ajuntament de Tarragona Sra. Begoña Floria Eseberri, a l’Alcaldia-Presidència i a la
Tinenta d’Alcaldia Sra. M. Mercè Perea i Conillas, als efectes legals pertinents.”

DICTAMEN 4.RELATIU AL CANVI DE REGIDOR PRESIDENT DEL
DISTRICTE I I DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DEL GRUP POLITIC
MUNICIPAL DE INICIATIVA PER CATALUNYA ESQUERRA UNIDA
ALTERNATIVA (ICV-EUIA) AL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de 29 de gener de 2013 es va aprovar
definitivament el Reglament orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de
Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica del Consell Social de
Ciutat previst com a òrgan obligatori per als municipis de gran població a l’article 131
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del
Reglament definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la
disposició final del mateix que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva
publicació al BOP, és a dir, el 26 de febrer de 2013.
ATÈS que en compliment de l’article 49.1 i de la disposició transitòria segona de la
norma orgànica esmentada l’Alcaldia, per Decret 3274/2013 de 25 d’abril, va iniciar el
procediment per a la constitució del consell social de L’Hospitalet incorporant el
calendari de les operacions de constitució del plenari del consell social.
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ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de 20 de setembre de 2013
es van nomenar els membres del Plenari del Consell Social de L’Hospitalet de
Llobregat, entre els que es trobava el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, com a Regidor
President del Districte I (Centre, Sant Josep, Sanfeliu).
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament de 26 de novembre de 2013, es va
procedir a modificar inicialment el reglament orgànic de participació ciutadana en el
sentit d’afegir la següent disposició addicional quarta: “El Consell Social de
L’Hospitalet actuarà amb la denominació de Consell de Ciutat de L’Hospitalet”.
VIST que per Decret de l’Alcaldia 631/2014 de 3 de febrer es va elevar a definitiva
l’aprovació de la modificació referida, iniciant la seva vigència el dia 4 de març de
2014, dia següent a la publicació al BOPB.
VIST que l’article 48 del reglament de participació ciutadana estableix la composició
del plenari del Consell de Ciutat i que inclou a l’apartat b. els/les tinents d’alcaldia,
regidors/es de govern i regidors/es presidents/es de Districte i que segons l’article
49.2.b. en formaran part del consell per raó del seu càrrec mentre ostentin aquesta
condició.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 9175 /2014 de 24 de novembre es va
acceptar la renúncia del Regidor sr. Alfons Salmerón Muñoz, amb efectes del dia 24
de novembre de 2014, al càrrec de Regidor President del Districte I “Centre, Sant
Josep, Sanfeliu” i es va nomenar, prèvia la seva acceptació, com a Regidora
Presidenta del Districte I a la Regidora Sra. Maria Mercè Perea i Conillas, amb
efectes del dia 25 de novembre de 2014.
VIST que l’article 48.a del dit reglament estableix que formen part del plenari del
consell de ciutat, com a vocals, un regidor/a en representació de cadascun dels grups
polítics municipals constituïts en el si de la corporació municipal.
VIST que l’article 49 2.a. del reglament determina que la designació dels/de les
regidors/es en representació dels diferents grups polítics municipals s’efectuarà per
escrit signat pel seu portaveu.
VIST l’escrit de 5 desembre de 2014, enviat a la Secretaria del Consell de Ciutat pel
sr. Alfons Salmerón, pel qual es designa el representant del grup polític municipal
d’ICV-EUiA, al Plenari del Consell de Ciutat
VIST que l’article 49.1 del reglament orgànic de participació ciutadana determina que
s’elevarà al Ple municipal la proposta de nomenament del Consell de Ciutat.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, proposo al Ple l’adopció de l’acord següent,
amb el dictamen previ de la comissió permanent de presidència i economia:
PRIMER.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat de L’Hospitalet, com
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a Regidora Presidenta del Districte I “Centre, Sant Josep, Sanfeliu”, a la Regidora
Sra. M. Mercè Perea i Conillas.
SEGON.- NOMENAR com a membre del Plenari del Consell de Ciutat de
L’Hospitalet, en representació del grup polític municipal d’ICV-EUiA al sr. Alfons
Salmerón Muñoz.
TERCER.- PUBLICAR aquest acord a la pàgina web municipal i notificar-ho a la Sra.
Perea i al Sr. Salmerón.
TERCER.- TRASLLADAR el present acord a l’Alcaldia-Presidència i a la Secretaria
del Consell de Ciutat.

DICTAMEN 5.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 2014).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’Alcaldessa, en compliment del que preveu l’art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció introduïda
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, sotmet al Ple per al seu coneixement:
L’informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 5 de desembre de 2014, signat per l’assessora jurídica de recursos
humans amb el vist i plau de la Directora de Serveis d’Hisenda i Recursos Generals,
posa de manifest que aquest Ajuntament compleix les determinacions de la Llei
7/1985, pel que fa al límit del personal eventual, que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A LA DATA D’AQUEST
INFORME
Amb motiu del començament del mandat de l’actual corporació Municipal per acord
del ple de 27 de juny de 2011 es va aprovar la plantilla i relació de llocs de treball del
personal eventual que es va publicar al BOP de l’11.07.2011 i al DOGC núm. 5913,
de 05.07.2011 integrada por 30 llocs de treball.
La plantilla de personal eventual vigent es l’aprovada per acord del ple de 20 de
desembre de 2013 amb motiu de l’aprovació del pressupost de la Corporació per a
l’exercici 2014, i la seva l’aprovació definitiva ha estat publicada en el BOP de 27 de
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gener de 2014 i en el DOGC núm. 6551, de 30.01.2014.
El nou article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del
Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre (BOE de 30-12-2013)
estableix als límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del llocs de
treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en les
seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret Real Decret
1016/2013, de 20 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població
resultants de la revisió del padró municipal referida a l’1 de gener de 2013 és de
254.056 habitants i que per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, de Règim Electoral General el número de regidors que integren l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat és de 27.
Per tot això i als efectes de poder donar compliment a l’ establert a l’article 104 bis, al
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del acompliment de lo previst a aquest article,
S’INFORMA
1.- La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual es la següent:
DENOMINACIÓ

ADSCRIPCIÓ

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

OCUPADES

VACANTS

SUMA

7

0

7

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PP

2

0

2

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PxC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PSC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ICV-EUiA

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CiU

2

0

2

ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

Alcaldia

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE MITJ.
COMUNICACIO

Alcaldia

1

0

1

4

3

7

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Alcaldia

0

3

3

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Promoc. Econ. i Ocupació

1

0

1

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

Districte VI

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Esports i Joventut

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Educació

1

0

1

2

1

3

1

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Districte I

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Espai Públic, U. i S

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Cultura.

1

0

1

2

1

3

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

Districte I

0

1

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Alcaldia

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Espai Públic, U. i S.

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE PLANS
TERRITORIAL

Alcaldia

0

1

1

2

1

3

1

1

2

0

2

19

7

26

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE SEGURETAT
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE SEGURETAT

Seguretat, C i C

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE SEGURETAT

Seguretat, C i C2

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions son les acordades pel ple en sessió
de 27 de juny de 2011, publicades en el BOP d’11-07-2011 i en el DOG 5913 DE
5.07.2011) per als respectius llocs de treball.
3.- A data d’avui, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases
del Règim Local introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, al estar integrada la plantilla d’aquest personal
per un total de 26 places, inferior al nombre de regidors que és de 27.”
El Ple de l’Ajuntament, previ el Dictamen de la Comissió Informativa de Presidència i
Economia:
ÚNIC: Es dóna per assabentat de l’informe trimestral relatiu al personal eventual, en
compliment de l’obligació legal prevista per a l’Alcaldia a l’art. 104.bis apartat 6 de la
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.
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DICTAMEN 6.PER A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I
EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS PER A LA MATERIALITZACIÓ
DEL PAGAMENT DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ATORGATS ALS
ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI DURANT EL CURS ESCOLAR 20142015.
Vist l’informe favorable condicionat de la Intervenció General que literalment diu:
“INFORME FAVORABLE CONDICIONAT a l’aprovació d’una liquidació dels costos
que hagi produït la bestreta a l’Ajuntament i a que les disposicions de la mateixa
tinguin una periodicitat trimestral.” No obstant això, es dóna compte del dictamen que
es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova per unanimitat dels assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATES que el Consell Comarcal del Barcelonès exerceix, per delegació de la
Generalitat de Catalunya determinades competències en matèria d’ensenyament,
entre les que s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals d menjador per necessitats
socioeconòmiques als alumnes d’escoles sostingudes amb fons públics dels
municipis del Barcelonès.
ATES que cada curs escolar, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya determina i lliura al Consell Comarcal les assignacions corresponents pel
finançament d’aquests ajuts.
ATES que les dificultats de tresoreria de l’administració autonòmica han incrementat
en els darrers temps el retard en la transferència d’aquests fons a l’entitat comarcal,
provocant disfuncions en la Tresoreria del Consell Comarcal del Barcelonès i causant
greus dificultats en el funcionament dels menjadors de les escoles de L’Hospitalet.
ATES que per tal de pal·liar les conseqüències que poguessin patir les escoles de
L’Hospitalet a causa dels endarreriments en el pagament dels ajuts individuals de
menjador per part del Departament d’Ensenyament, L’Ajuntament de L’Hospitalet i el
Consell Comarcal del Barcelonès, el Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 24 de
juliol de 2012 un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del
Barcelonès per a la materialització de pagaments dels ajuts individuals de menjador
atorgats als alumnes de les escoles municipals durant el Curs Escolar de 2012-2013.
ATÈS que la Junta de Govern Local de 18 de desembre de 2012 va aprovar el
conveni entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i el Consell Comarcal del Barcelonès per
l’avançament dels fons necessaris per a la materialització del pagament dels ajuts
individuals de menjador atorgats als alumnes de les escoles del municipi durant el
curs escolar 2012-2013.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 22 d’octubre de 2013 un conveni
de col·laboració amb el Consell Comarcal del Barcelonès per a la materialització del
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pagament dels ajuts individuals de menjador atorgats als alumnes de les escoles del
municipi durant el curs escolar 2013-2014, perllongant el conveni aprovat el 18 de
desembre de 2012.
ATES que el Consell Comarcal del Barcelonès manifesta en escrit de data 4 de
desembre de 2014 que no hi ha indicis que la situació de la Tresoreria de
l’Administració Autonòmica hagi experimentat una millora suficient per permetre
garantir en els propers mesos la puntualitat en les transferències a les escoles.
ATES que continua essent voluntat de l’Ajuntament de l’Hospitalet pal·liar les
possibles tensions que la Tresoreria Comarcal pugui patir durant el curs escolar
2014-2015 i a aquest efecte ofereix mantenir la seva col·laboració al Consell
Comarcal del Barcelonès per evitar demores en el pagament a les escoles dels ajuts
corresponents al curs escolar 2014-2015, i per tant actualitzar els convenis de
col·laboració anteriors.
VISTA la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per a la materialització del pagament
dels ajuts individuals de menjador atorgats als alumnes de les escoles del municipi
durant el curs escolar 2014-2015.
VISTOS els informes de l’Interventor i del Tresorer, així com l’informe jurídic i la resta
d’informes que acompanyen aquest expedient.
VIST l’article 123 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i a la vista
de les excepcions a la delegació de competències a favor de la Junta de Govern
Local previstes a l’apartat quart c) del Decret 9383/2011 de 12 de desembre.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per a la materialització
del pagament dels ajuts individuals de menjador atorgats als alumnes de les escoles
del municipi durant el curs escolar 2014-2015 en concepte de subvenció impròpia, el
qual es transcriu a continuació:
MANIFESTEN:
I)

El Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la Generalitat
de Catalunya, diverses competències en matèria d’ensenyament, entre les que
s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques als alumnes de les escoles sostingudes amb fons públics dels
municipis de la comarca, que es financen amb les assignacions que, a l’efecte i
per a cada curs escolar determina, el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, que les transfereix a l’administració comarcal.

…/…

19

II) Les dificultats de tresoreria de l’administració autonòmica han incrementat en els
darrers temps el retard en la transferència d’aquests fons a l’entitat comarcal. En
previsió de que aquesta situació es reproduís durant el curs escolar 2012-2013,
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès el 3
de setembre de 2012 varen signar un conveni marc de col·laboració per a la
materialització del pagament dels ajuts individuals de menjador a les escoles del
municipi pel curs escolar 2012-2013, que posteriorment es va complementar amb
un conveni signat en dates 21 de desembre de 2012 (curs escolar 2012-2013) i
27 de novembre 2013 (curs escolar 2013-2014).
La formalització d’aquells convenis va permetre establir els mecanismes de
coordinació d’esforços entre ambdues administracions per tal de garantir que les
escoles de L’Hospitalet que presten el servei de menjador i que tenen entre els
usuaris alumnes que reben ajuts en funció de la seva situació socioeconòmica,
cobressin puntualment les quantitats corresponents als esmentats ajuts.
Aquesta puntualitat va fer-se possible amb el compromís de l’Ajuntament de
l’Hospitalet d’avançar al Consell Comarcal les quantitats econòmiques
necessàries per fer efectius íntegrament els pagaments parcials previstos
trimestralment.
III) Pel curs escolar 2014-2015, el Consell Comarcal del Barcelonès manté la
competència delegada pel Departament d’Ensenyament corresponent a la gestió i
atorgament dels ajuts de menjador, al temps que no es preveu que la possible
millora de la situació de la tresoreria de la Generalitat permeti garantir la
puntualitat en la transferència dels recursos per atendre el pagament dels ajuts a
les escoles en els terminis establerts.
Per tot això, als efectes de donar continuïtat a la col·laboració interadministrativa
iniciada en el curs escolar 2012-2013, les parts signatàries acorden aprovar el
present conveni de col·laboració, que es regirà de conformitat amb les següents :
CLÀUSULES
PRIMERA
El Consell Comarcal del Barcelonès procedirà a aprovar l’atorgament pel curs 20142015 dels ajuts individuals de menjador, per necessitats socio-econòmiques o
geogràfiques, dels alumnes de les escoles dels municipis del Barcelonès (tret de la
ciutat de Barcelona), en aplicació de les Bases aprovades a l’efecte, amb els
calendaris i mecanismes habituals previstos en la mateixa.
Del resultat d’aquest atorgament d’ajuts es donarà la corresponent informació tant a
les escoles com als ajuntaments dels municipis de la comarca. En el marc d’aquest
conveni i de les previsions que en el mateix es contenen, la tramesa d’aquesta
informació a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat s’efectuarà als destinataris
habituals, afegint-se però també comunicació específica a l’alcaldia i a la primera
tinència d’alcaldia, als efectes de preparació per a la posterior activació, si s’escau,
dels mecanismes de col·laboració als que fa referència aquest conveni.
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SEGONA
El Consell Comarcal del Barcelonès es compromet a fer tots els esforços possibles
per evitar demores en la materialització del pagament que s’efectua a les escoles
dels imports que corresponen als ajuts de menjador per al curs 2014-2015.
El calendari de materialització d’aquests pagaments al llarg del curs 2014-2015 es
manté amb la periodicitat habitual, un cop verificat que s’ajusta als ritmes de
pagament de les factures i despeses que deriven del funcionament dels menjadors,
en tres fraccionaments:
- El primer, corresponent als imports dels ajuts en el període de setembre a
desembre de 2014 (primer trimestre del curs), s’efectuarà, a ser possible entre
el 9 i el 15 de gener de 2015.
- El segon, corresponent als imports dels ajuts en el període de gener a març
de 2015 (segon trimestre del curs), s’efectuarà pels volts de Setmana Santa, a
ser possible entre el 7 i l’11 d’abril de 2015.
- El tercer, corresponent als imports dels ajuts en el període d’abril a juny de
2015 (tercer trimestre del curs), s’efectuarà pels volts de final del curs, a ser
possible entre el 16 i el 20 de juny de 2015.
TERCERA
L’Ajuntament de L’Hospitalet, conscient de les problemàtiques que poden generar
retards en la materialització d’aquests pagaments, reitera el seu oferiment a seguir
col·laborant amb l’administració comarcal per evitar demores.
El Consell Comarcal notificarà a l'Ajuntament de L'Hospitalet les resolucions relatives
a l'atorgament d'ajuts de menjadors a les escoles del municipi, amb el calendari de
previsió de pagaments parcials de cadascuna d'elles.
Amb un mes d'antelació a cadascun dels pagaments parcials previstos, la gerència
del Consell Comarcal comunicarà a l'Ajuntament quina quantitat, de la total prevista
per a les escoles de L'Hospitalet de Llobregat, no podrà ser atesa amb puntualitat per
l'entitat comarcal.
En cas que el Consell Comarcal no pugui atendre totes les seves obligacions,
l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat avançarà al Consell Comarcal les quantitats
corresponents als imports que la tresoreria comarcal no estigui en disposició de
cobrir, als efectes que el Consell pugui abonar a les escoles del municipi els
pagaments íntegres. El Consell Comarcal del Barcelonès es compromet a destinar
les quantitats avançades per l’Ajuntament de L’Hospitalet a la finalitat prevista en
aquest conveni i a fer efectives a les escoles les quantitats corresponents, en el
termini màxim de vuit dies hàbils a comptar des de la data d’ingrés de la quantitat
avançada per l'Ajuntament.
QUARTA
Les quantitats avançades, amb un import màxim acumulat estimat pel curs 20142015 de dos milions d’euros (2.000.000 euros), tindran la condició de bestretes de
tresoreria sense interessos.
Les condicions d’aquestes bestretes pel curs 2014-2015:
Import màxim:
2.000.000 euros.
Venciment:
31 de desembre de 2015.
Objecte:
Ajuts individuals de menjador dels alumnes d’escoles de L’Hospitalet,
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curs 2014-2015.
Garantia:
La part corresponent als ajuts de menjador d’alumnes d’escoles de
L’Hospitalet dins les transferències de la Generalitat a favor del Consell Comarcal
corresponents a competències delegades en matèria d’ensenyament del curs 20142015.
Per aquest conveni el Consell Comarcal autoritza a l'Ajuntament per a fer efectives
les quantitats avançades i vençudes pendents de retorn per mitjà de compensació.

CINQUENA
Per a l’execució de la col·laboració entre l’entitat comarcal i la corporació municipal a
que fa referència el present conveni s’acorda el manteniment dels sistemes de
coordinació a nivell tècnic establerts, que permeten el manteniment permanentment
actualitzat de tota la informació relativa a: l’atorgament dels ajuts individuals de
menjador dels alumnes de les escoles de l’Hospitalet; els possibles ajustos en
aquests atorgaments i les materialitzacions dels pagaments. Aquesta coordinació
s’efectuarà amb la màxima agilitat possible, amb la tramesa dels corresponents
documents i informació per correu electrònic a les adreces designades a l’efecte,
llevat que es consideri que en algun cas són necessaris formalismes addicionals.
SISENA
Totes les mesures a les que es fa referència en aquest conveni s’aplicaran amb
independència del possible establiment d’iniciatives municipals o el manteniment de
programes existents que tinguin per objecte complementar les assignacions que
atorga el Consell Comarcal del Barcelonès en concepte d’ajuts individuals de
menjador dels alumnes de les escoles del municipi de L’Hospitalet, quan es pugui
considerar que es tracta de famílies que requereixen un major suport.
SETENA
Aquest conveni es mantindrà vigent durant el curs escolar 2014-2015 i fins la
materialització de totes les obligacions econòmiques derivades de l’atorgament
d’ajuts individuals de menjador dels alumnes de les escoles del municipi
corresponents a l’esmentat curs.
La vigència del conveni es podrà perllongar per mutu acord de les parts per a
posteriors cursos escolars sempre que es consideri adient mantenir aquest marc de
col·laboració i no es verifiquin canvis en les tresoreries públiques que justifiquin
poder-ne prescindir
I per tal que quedi constància i en prova de conformitat, es signa el present document
per duplicat en el lloc i data indicats a l ’inici.

SEGON.- FACULTAR a La Junta de Govern local , per a l’aprovació de les bestretes
trimestrals dins el marc establert al present conveni.
TERCER.- TRASLLADAR els anteriors acords al Consell Comarcal del Barcelonès, a
la Gerència Municipal, a la Direcció de serveis d’Hisenda i Recursos Generals, a la
Secretaria del Ple i a la Intervenció General
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HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 7.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 29.849,91 EUROS, CORRESPONENTS A
LA FACTURA PRESENTADA PER INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA,
EN CONCEPTE DE MANTENIMENT DE L’ORDINADOR CENTRAL I ELS EQUIPS
D’EMMAGATZEMATGE DE LA XARXA DE DADES DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DURANT EL PERÍODE DE L’1 DE GENER AL 14
DE MAIG DE 2013 (RC-6/2014).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió de la tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals s’ha disposat iniciar l’expedient administratiu per procedir al reconeixement
de les obligacions derivades de la factura número FBF1401059 de data 14 d’octubre
de 2014 per un import de 29.849,91 euros, emesa per l’empresa INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES SA, en concepte de manteniment de l’ordinador central i els
equips d’emmagatzematge de dades de l’Ajuntament en el període comprés entre l’1
de gener i el 14 de maig de l’any 2014.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits com a
conseqüència dels serveis realitzats, pel que s’hauria de reconèixer els crèdits a favor
de l’empresa que va executar els treballs.
ATÈS que l’abonament de la despesa derivada, per un import total de 29.849,91
euros, es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 02.9230.206.00.50
del pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140027991 de data 14 de juliol, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 del Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
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El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer.- APROVAR, en virtut de l’article 65 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents a la despesa
derivada del manteniment de l’ordinador central i els equips d’emmagatzematge de
dades de l’Ajuntament en el període comprés entre l’1 de gener i el 14 de maig de
l’any 2014 (RC-6/2014).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA, Número d’Identificació Fiscal
A28010791, per la factura número FBF1401059 de data 14 d’octubre de 2014 per un
import de 29.849,91 euros, emesa per l’empresa INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES SA, en concepte de manteniment de l’ordinador central i els equips
d’emmagatzematge de dades de l’Ajuntament en el període comprés entre l’1 de
gener i el 14 de maig de l’any 2014.
Tercer.- Els crèdits reconeguts a l’acord anterior, per un import total de 29.849,91
euros, es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 02.9230.206.00.50
del pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140027991 de data 14 de juliol, emès per la Intervenció General.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que disposa
el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a INTERNATIONAL BUSINESS MACHINCES
SA, a la Secció de Gestió Econòmica i Administració i als serveis tècnics municipals.

DICTAMEN 8.PER DECLARAR LA NO SUBJECCIÓ A LA TAXA PER LA
RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DEL COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES
ACTIVITATS PROFESSIONALS, APROVANT ELS RESPECTIUS PROJECTES DE
GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS, A FAVOR DE LES ACTIVITATS EXERCIDES
PER: ROSANBUS SL A C. MARTÍ CODOLAR 25 (EFECTES 01/01/2014) I
HERMANOS CAMPOY SERVICIOS Y TRANSPORTES, SL A C. PABLO IGLESIAS
80 (EFECTES 01/01/2015).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
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Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTOS els escrits presentats per les societats que es relacionen a continuació, en el
quals adjunten el Projecte de gestió integral de residus, i, sol·liciten que en base als
esmentats projectes, es consideri la no subjecció a la Taxa per la recollida
d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals, pels locals i
activitats següents:
1) ROSANBUS, S.L., CIF B59920504, núm. de Registre general d’entrada 53061 i
data 10 de desembre de 2013, amb local situat al carrer Martí Codolar 25 BS 01
d’aquesta ciutat, on es realitza l’activitat de local afecte, amb una superfície,
segons consta per l’esmentat tribut, de 3.146 m2.
2) HERMANOS CAMPOY SERVICIOS Y TRANSPORTES, S.L., NIF B59036525,
núm. de Registre general d’entrada 26491 i data 11 de juny de 2014, amb local
situat al carrer Pablo Iglesias 80 PB d’aquest municipi, on es realitza l’activitat,
classificada a l’epígraf de l’IAE 691.2, de reparació d’automòbils i bicicletes, amb
una superfície, segons consta per l’esmentat tribut de 1.430 m2.
VISTOS els informes favorables emesos pel Cap de Servei de Neteja i Zones Verdes
en relació als Projectes de gestió integral dels residus que han presentat els
interessats i que s’adjunten al present expedient.
VIST que el Cap de Servei de Neteja i Zones Verdes també informa que l’Ajuntament
no realitza la recollida de residus als locals i activitats assenyalades d’aquestes
empreses i que, durant l’any 2014, l’esmentada recollida de residus, segons
certificats dels gestors de residus aportats pels interessats, es realitza d’acord amb la
normativa vigent.
VIST que per tal de garantir en el futur la correcta aplicació del Projecte de gestió
integral de residus, és necessari que el productor dels residus aporti durant el més de
desembre anterior a cada any al que es demana la consideració de no subjecció a la
taxa, la següent documentació:
- Declaració, sota la seva responsabilitat, que té contractada la recollida
de tots els residus que produeix amb un gestor de residus autoritzat.
- Certificat dels gestors de residus conforme presten el servei de
recollida de residus.
VIST l’article 54 del Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, on, entre d’altres, s’estableix que
la persona titular d’una activitat comercial entregarà els residus que generi a una
persona gestora autoritzada, o bé s’acollirà al sistema de recollida i gestió de l’Ens
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local competent.
ATÈS que, en virtut de l’article 2, apartat 4, de l’Ordenança Fiscal Municipal que
regula la Taxa per la recollida d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats
professionals, declaració de no subjecció i el projecte de gestió haurà de ser aprovat
pel Ple de l’Ajuntament i tindrà efectes en l’exercici següent a la data de la sol·licitud.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, en ús de les competències delegades per l’acord Setè, apartat 2 del Decret
núm. 9385/2011, de 12 de desembre (publicat al BOP de Barcelona en data 28 de
desembre de 2011), i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia,
ACORDA:
Primer.- DECLARAR a les empreses relacionades a continuació NO SUBJECTES a
la Taxa per la recollida d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats
professionals, pels locals, activitats i amb les dates d’efectes esmentades,
APROVANT els Projectes de Gestió integral de residus d’aquestes societats,
informats favorablement pel Cap de Servei de Neteja i Zones Verdes:
1) ROSANBUS, S.L., CIF B59920504, núm. de Registre general d’entrada 53061 i
data 10 de desembre de 2013, amb local situat al carrer Martí Codolar 25 BS 01,
on es realitza l’activitat de local afecte, amb una superfície, segons consta per
l’esmentat tribut, de 3.146 m2, amb efectes des de l’1 de gener de 2014.
2) HERMANOS CAMPOY SERVICIOS Y TRANSPORTES, S.L., NIF B59036525,
núm. de Registre general d’entrada 26491 i data 11 de juny de 2014, amb local
situat al carrer Pablo Iglesias 80 PB, on es realitza l’activitat, classificada a
l’epígraf de l’IAE 691.2, de reparació d’automòbils i bicicletes, amb una superfície,
segons consta per l’esmentat tribut de 1.430 m2, amb efectes a partir de l’1 de
gener de 2015.
Segon.- REQUERIR a les empreses esmentades a l’acord PRIMER, com a
productora de residus, l’aportació, durant el mes de desembre de l’any anterior a la
consideració de no subjecció a la Taxa, la documentació següent:
• Declaració, sota la seva responsabilitat, que té contractada la recollida de
tots els residus que produeix amb un gestor de residus autoritzat.
• Certificat dels gestors de residus conforme presten el servei de recollida de
residus.
Tercer.- TRASLLADAR aquest acord a les empreses assenyalades a l’acord
PRIMER, al director de l’Òrgan de Gestió Tributària, a la directora de Serveis d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, al cap de Servei de Neteja i Zones Verdes, a la
Intervenció General i a la Tresoreria municipal.
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DICTAMEN 9.PER A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2015.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2014,
ha acordat aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per a la
seva vigència a partir de l’1 de gener de 2015.
ATÈS que d’acord amb el que preveu l’article 17.1 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (TRLRHL), les referides modificacions han estat exposades al
públic, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant un període de trenta dies, i s’han
publicat els anuncis d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, en data 7
d’octubre de 2014 i en el diari “el Periódico” en l’edició del dia 7 d’octubre de 2014.
ATÈS que en el període d’exposició pública s’han presentat tres escrits de
reclamacions per part del el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor del Grup municipal
Popular de Catalunya a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Registre General
46280, de 7 de novembre de 2014), per part del Sr. Daniel Ordoñez González del
Grup polític de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
(Registre General 46671 de 11 de novembre de 2014) i per part de la Sra. Meritxell
Borràs en la seva condició de portaveu del Grup polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Registre General d’entrada 46844, de 12 de
novembre de 2014).
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació
i Pressupostos.
VISTES les reclamacions presentades pel Sr. JOSÉ JAVIER DÍEZ CRESPO,
relatives a les Ordenances Fiscals pel 2015, que en síntesi, són les següents:
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.01 REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
Les al·legacions 1 a 3 que es refereixen a l’Art. 7.3 de l’Ordenança fiscal de l’IBI,
proposen:

…/…

27

- 1: Eliminar el límit del valor cadastral per a poder gaudir de les bonificacions
aplicables a les famílies nombroses
- 2: Incrementar els percentatges de les bonificacions aplicables a les famílies
nombroses de 3 o més fills
- 3: Incrementar els percentatges de les bonificacions aplicables a les famílies
nombroses quan hi hagi algun membre discapacitat.
La regulació i la quantificació concreta de la bonificació que recull l’article 7, apartat 3,
d’aquesta ordenança respon a l’exercici de la potestat discrecional que preveu l’article
74, apartat 4, del TRLRHL.
Això no obstant, a títol de comentari, s’indica que, en aquests supòsits, es poden
consultar els ajuts que l’Ajuntament destina a persones amb escassa capacitat
econòmica.
En conclusió, la regulació i la quantificació concreta de la bonificació és conforme a la
normativa aplicable, motiu pel qual es proposa desestimar les presents al·legacions 1
a 3.
L’al·legació 4 que es refereixen a l’Art. 10.3 de l’Ordenança fiscal de l’IBI, proposa
una major rebaixa del tipus de gravamen de l’IBI.
Cal assenyalar que el tipus de gravamen proposat pel 2014 està d’acord amb el que
preveu l’art. 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL).
L’ordenació del tributs, així com l’establiment del tipus impositius 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, pot establir la pressió fiscal que sigui més
convenient al interessos municipals.
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 rebaixar més 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 l’exercici 2014.
Així doncs, el Ple de l’Ajuntament, en virtut de les potestats atribuïdes per la
constitució espanyola, va decidir, legítimament, aprovar provisionalment el tipus de
gravamen de l’IBI en el supòsit dels béns immobles urbans, dins dels límits establerts
a l’esmentat article 72 del TRLRHL
En conclusió, el tipus de gravamen és conforme a la normativa aplicable, motiu pel
qual es proposa desestimar la present al·legació 4.
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II. AL·LEGACIÓ REFERENT A L’ORDENANÇA FISCAL 1.04 REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES:
En l’al·legació 5 demana que es deixi sense efecte la modificació dels annexes I i II i
que, per tant, no es modifiqui la base imposable.
Cal indicar, prèviament, que en aquests annexes es determinen els mòduls a aplicar
en les liquidacions provisionals de l’Impost que regula l’article 103.1 del TRLRHL, ja
que la base imposable, d’acord amb l’article 102.1 del TRLRHL, està constituïda pel
cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i que és aquest cost real el que
es tindrà en compte a l’hora de practicar la liquidació definitiva un cop acabada l’obra,
construcció o instal·lació.
Per tant, la possibilitat d’aquests mòduls per a la pràctica de la liquidació provisional
està contemplada en l’article 103.1.b) del TRLRHL.
En conclusió, els mòduls establerts en els annexes I i II de l’Ordenança Fiscal 1.04
són conformes a la normativa aplicable, motiu pel qual es proposa desestimar la
present al·legació 5.
III. AL·LEGACIONS REFERENTS A LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DES LES TAXES MUNICIPALS
L’al·legació 6 reclama que es deixi sense efecte l’increment del 2 % previst a les
taxes
Cal indicar que les quotes de les taxes de referència s’adopten a la vista dels
informes tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posen de
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
Així mateix, l’increment del 2,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2014 que s’aplica a la
major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat en l’ampliació del
pla de sanejament financer 2012-2014 d’aquest ajuntament, aprovat pel Ple de
l’ajuntament en sessió de 10 de juny de 2014. Aquest percentatge es refereix a la
mitjana global, de manera que l’aplicació concreta a cada quota de la taxa es realitza
de forma singularitzada, tenint molt present l’impacte social del servei concret a que
es refereix la taxa. Per el 2015 no s’aplica cap increment en concepte de IPC.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic –
econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa desestimar la present
reclamació.
IV AL·LEGACIÓ REFERENT A L’ORDENANÇA FISCAL 2.12 REGULADORA DE LA
TAXA PER ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES
L’al·legació 7 es refereix a l’article 7, apartat 1, que estableix la quantia de la taxa
aplicable als estacionaments de vehicles en zones blaves i verdes per hora, i demana
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que no s’incrementin els 5 cèntims.
També aquí cal indicar que les quotes de les taxes de referència s’adopten a la vista
dels informes tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posen de
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
Així mateix, l’increment del 2,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2014 que s’aplica a la
major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat en l’ampliació del
pla de sanejament financer 2012-2014 d’aquest ajuntament, aprovat pel Ple de
l’ajuntament en sessió de 10 de juny de 2014. Aquest percentatge es refereix a la
mitjana global, de manera que l’aplicació concreta a cada quota de la taxa es realitza
de forma singularitzada, tenint molt present l’impacte social del servei concret a que
es refereix la taxa. Per el 2015 no s’aplica cap increment en concepte de IPC.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic –
econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa desestimar la present
reclamació.
VISTES les reclamacions presentades pel Sr. DANIEL ORDÓÑEZ GONZÁLEZ,
relatives a les Ordenances Fiscals pel 2015, que en síntesi, són les següents:
Primera.- AL·LEGACIONS RESPECTE A L’ORDENANÇA
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:

FISCAL

1.01

Es proposa rebaixar en un 10 % la quota de l’impost.
En aquest sentit, s’assenyala que, pel que fa al tipus de gravamen per als bens de
naturalesa urbana (que figura a l’article 10.3 de l’Ordenança), que aplicat a la Base
liquidable, s’obtindrà la quota de l’impost, s’ha rebaixat al 0,838 per al 2015, i, per
tant, la fixació d’aquest tipus de gravamen, que és competència de l’Ajuntament, està
d’acord amb el que preveu l’art. 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL). No
obstant, cal indicar que hi ha altres elements quantificadors de l’impost que no són
competència d’aquesta Administració Municipal, com ara la determinació del valor
cadastral, que és competència de l’Administració estatal.
En conseqüència, l’ordenació del tributs, així com l’establiment del tipus impositius
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, pot establir la pressió fiscal que sigui més
convenient al interessos del municipi.
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 d’aplicar el tipus impositiu de l’IBI, i, en
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aquest sentit, així es recull a la previsió dels ingressos municipals que es recullen al
projecte de pressupostos de l’ajuntament per l’exercici 2015.
Així doncs, el Ple de l’Ajuntament, en virtut de les potestats atribuïdes per la
constitució espanyola, va decidir, legítimament, aprovar una determinada rebaixa del
tipus de gravamen de l’IBI en el supòsit dels béns immobles urbans, sempre dins dels
límits establerts a l’esmentat article 72 del TRLRHL.
En conclusió, el tipus de gravamen és conforme a la normativa aplicable, motiu pel
qual es proposa desestimar la present al·legació.
En la següent al·legació també demana, pel que fa a les bonificacions que preveu
l’Ordenança de l’IBI, modificar l’article 7 i substituir que la bonificació s’apliqui quan el
valor cadastral sigui inferior a 60.000 euros. Així mateix, proposa bonificar la quota
íntegra en un 50 % als subjectes passius majors de 50 anys que acreditin estar més
de 24 mesos en situació d’atur.
Cal indicar que només ha estat modificada la bonificació corresponent a l’apartat 3 de
l’art. 7, que es refereix als subjectes passius que ostenten la condició de titulars de
famílies nombroses, i en aquest cas, el valor cadastral per a poder gaudir de la
bonificació s’ha fixat en que sigui inferior a 72.600 €.
La possibilitat d’establiment de bonificacions potestatives a l’IBI està regulada a
l’article 74 del TRLRHL i forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que
dins els límits establerts en aquesta normativa legal d’aplicació pot establir la pressió
fiscal que sigui més convenient als interessos del municipi.
Tret dels supòsits que hi ha previstos a aquest art.74, l’ajuntament, d’acord amb
l’article 9.1 del TRLRHL, no pot reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals
que els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de
l’aplicació dels tractats internacionals.
En conclusió, la modificació de la bonificació és conforme a la normativa aplicable, i,
no es poden reconèixer beneficis fiscal que no estiguin establerts en lleis o tractats
internacionals, motius pels quals es proposa desestimar la present al·legació.
Segona.- AL·LEGACIONS RESPECTE A L’ORDENANÇA FISCAL 2.03
REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL
COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES ACTIVITATS PROFESSIONALS
Proposen es mantingui la congelació de les tarifes a l’article 7.
Cal indicar que les tarifes de les taxes de referència s’adopten a la vista dels informes
tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posa de manifest el
previsible cost dels respectius serveis. Així mateix, l’increment del 2,0 % sobre les
tarifes vigents l’any 2014 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat
d’aplicar el criteri assenyalat en l’ampliació del pla de sanejament financer 2012-2014
d’aquest ajuntament, aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió de 10 de juny de
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2014. Aquest percentatge es refereix a la mitjana global, de manera que l’aplicació
concreta a cada quota de la taxa es realitza de forma singularitzada, tenint molt
present l’impacte social del servei concret a que es refereix la taxa. Per el 2015 no
s’aplica cap increment en concepte de IPC.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic –
econòmics, en els quals es posa de manifest el previsible cost dels serveis, motiu pel
qual es proposa desestimar la present reclamació.
Tercera.- AL·LEGACIONS RESPECTE A L’ORDENANÇA FISCAL 2.05
REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES I CONTENIDORS DE
LA VIA PÚBLICA, IMMOBILITZACIÓ PER PROCEDIMENTS MECÀNICS I DIPÒSIT
Es proposa el manteniment de determinades tarifes de l’article 6, apartats 1 (1.a.2 i
1.b.2.: ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles anàlegs i 1.a.3 i
1.b.3.: turismes, furgonetes i vehicles anàlegs) i 2 (estància en el dipòsit municipal:
quan es tracti de les tarifes aplicables a ciclomotors. motocicletes, tricicles,
motocarros i vehicles anàlegs, i les aplicables a turismes, furgonetes i vehicles
anàlegs ).
Cal indicar que les tarifes de les taxes de referència s’adopten a la vista dels informes
tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posen de manifest el
valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis. Així mateix,
l’increment del 2,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2014 que s’aplica a la major part
de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat en l’ampliació del pla de
sanejament financer 2012-2014 d’aquest ajuntament, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 10 de juny de 2014. Aquest percentatge es refereix a la mitjana global,
de manera que l’aplicació concreta a cada quota de la taxa es realitza de forma
singularitzada, tenint molt present l’impacte social del servei concret a que es refereix
la taxa. Per el 2015 no s’aplica cap increment en concepte de IPC.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic –
econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa desestimar la present
reclamació.
Quarta.- AL·LEGACIONS RESPECTE A L’ORDENANÇA FISCAL 2.12
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES
Es proposa una rebaixa de les tarifes d’estacionament en zones blaves i verdes a
1,40 €/hora (art. 7).
Igualment cal indicar que les tarifes de les taxes de referència s’adopten a la vista
dels informes tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posen de
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
Així mateix, l’increment del 2,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2014 que s’aplica a la
major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat en l’ampliació del
pla de sanejament financer 2012-2014 d’aquest ajuntament, aprovat pel Ple de
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l’ajuntament en sessió de 10 de juny de 2014. Aquest percentatge es refereix a la
mitjana global, de manera que l’aplicació concreta a cada quota de la taxa es realitza
de forma singularitzada, tenint molt present l’impacte social del servei concret a que
es refereix la taxa. Per el 2015 no s’aplica cap increment en concepte de IPC.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic –
econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa desestimar la present
reclamació.
Quinta.- AL·LEGACIONS RESPECTE A L’ORDENANÇA FISCAL 2.13
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I SUBSÒL, DE LA VIA PÚBLICA.
Es proposa la congelació dels preus dels apartats 1.1.2 (vetlladors o conjunt de taula i
4 cadires) i 1.1.3 (tendals, ombrel·les, marquesines i similars) (art. 8).
També es proposa una bonificació d’un 30 % en el cas de que el comerç acrediti una
caiguda en la facturació de més d’un 20 %.
Quan a la petició de congelació dels preus, hem d’indicar que les tarifes de les taxes
de referència, s’adopten a la vista dels informes tècnic – econòmics que figuren a
l’expedient, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost dels respectius serveis. Així mateix, l’increment del 2,0 % sobre les
tarifes vigents l’any 2014 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat
d’aplicar el criteri assenyalat en l’ampliació del pla de sanejament financer 2012-2014
d’aquest ajuntament, aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió de 10 de juny de
2014. Aquest percentatge es refereix a la mitjana global, de manera que l’aplicació
concreta a cada quota de la taxa es realitza de forma singularitzada, tenint molt
present l’impacte social del servei concret a que es refereix la taxa. Per el 2015 no
s’aplica cap increment en concepte de IPC.
Pel que fa a la creació de la bonificació, s’ha d’indicar que d’acord amb l’article 9.1 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (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, pel que fa a les quotes de les taxes, aquestes s’adopten a la vista dels
informes tècnic – econòmics, en els quals es posa de manifest el valor de mercat o el
previsible cost dels serveis; i pel que fa a les bonificacions no es poden reconèixer
beneficis fiscals que no estiguin establerts en lleis o tractats internacionals, motius
pels quals es proposa desestimar aquestes dues reclamacions.
Sexta.- AL·LEGACIONS RESPECTE A 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 A
L’EXERCICI DEL COMERÇ
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Es proposa la congelació de les tarifes respecte al 2014 en tots els seus apartats i
Mercats corresponents (art. 6).
S’ha d’indicar que les tarifes de les taxes de referència s’adopten a la vista dels
informes tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posen de
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
Així mateix, l’increment del 2,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2014 que s’aplica a la
major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat en l’ampliació del
pla de sanejament financer 2012-2014 d’aquest ajuntament, aprovat pel Ple de
l’ajuntament en sessió de 10 de juny de 2014. Aquest percentatge es refereix a la
mitjana global, de manera que l’aplicació concreta a cada quota de la taxa es realitza
de forma singularitzada, tenint molt present l’impacte social del servei concret a que
es refereix la taxa. Per el 2015 no s’aplica cap increment en concepte de IPC.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic –
econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa desestimar la present
reclamació.
Sèptima.- AL·LEGACIONS RESPECTE A L’ORDENANÇA FISCAL 2.18
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ELABORACIÓ D’INFORMES D’ARRELAMENT
SOCIAL D’INTEGRACIÓ SOCIAL, DE REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ
DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA.
Es proposa incrementar les tarifes per l’elaboració dels informes d’arrelament social i
d’adequació de l’habitatge per reagrupament (art. 6).
En relació amb aquesta al·legació cal indicar que les tarifes de les taxes de referència
s’adopten a la vista dels informes tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els
quals es posa de manifest el previsible cost dels respectius serveis. Així mateix,
l’increment del 2,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2014 que s’aplica a la major part
de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat en l’ampliació del pla de
sanejament financer 2012-2014 d’aquest ajuntament, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 10 de juny de 2014. Aquest percentatge es refereix a la mitjana global,
de manera que l’aplicació concreta a cada quota de la taxa es realitza de forma
singularitzada, tenint molt present l’impacte social del servei concret a que es refereix
la taxa.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic –
econòmics, en els quals es posa de manifest el previsible cost dels serveis, motiu pel
qual es proposa desestimar la present reclamació.
VISTES les reclamacions presentades per Sra. MERITXELL BORRÀS I SOLÉ,
relatives a les Ordenances Fiscals pel 2015, que en síntesi, són les següents:
I. AL·LEGACIÓ RELATIVA A LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE
LES TAXES: congelació de totes les taxes municipals a les quals es preveu
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l’aplicació d’un increment del 2 %.
Cal indicar que les tarifes de les taxes de referència s’adopten a la vista dels informes
tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posen de manifest el
valor de mercat o el previsible cost dels respectius serveis. Així mateix, l’increment
del 2,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2014 que s’aplica a la major part de les taxes,
és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat en l’ampliació del pla de sanejament
financer 2012-2014 d’aquest ajuntament, aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió de
10 de juny de 2014. Aquest percentatge es refereix a la mitjana global, de manera
que l’aplicació concreta a cada quota de les taxes es realitza de forma singularitzada,
tenint molt present l’impacte social del servei concret a que es refereixen a les taxes.
Per el 2015 no s’aplica cap increment en concepte de IPC.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic –
econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o el previsible cost
dels serveis, motiu pel qual es proposa desestimar la present reclamació.
II. AL·LEGACIONS RELATIVA A LA ORDENANÇA
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:

FISCAL

NÚM.

1.01

1) Afegir a les bonificacions previstes un increment d’un 15 % de la bonificació a la
qual es poden acollir les famílies nombroses (art. 7.3).
2) Afegir a les bonificacions previstes, un nou escalat per tal d’incloure a les famílies
monoparentals (art. 7.3).
3) Bonificació del 100 % per els pisos que els seus propietaris posin a disposició de la
Oficina d’Habitatge, per destinar a habitatge per a joves o per a lloguer social local o
comarcal.
Pel que fa a l’al·legació 1), relativa a afegir l’increment d’un 15 % de la bonificació a la
qual es poden acollir les famílies nombroses, cal indicar que la regulació i
quantificació concreta de la bonificació que recull l’art. 7.3 respon a l’exercici de la
potestat discrecional que preveu l’article 74, apartat 4, del TRLRHL.
En conclusió, la regulació i la quantificació concreta de la bonificació és conforme a la
normativa aplicable, motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació 1).
Respecte a l’al·legació 2), relativa a afegir a les bonificacions previstes, un nou
escalat per tal d’incloure a les famílies monoparentals, cal indicar que d’acord amb
l’article 9.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL), no es poden reconèixer
altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament previstos a les
normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.
Això no obstant, a títol de comentari, s’indica que, en aquests supòsits, es poden
consultar els ajuts que l’Ajuntament destina a persones amb escassa capacitat
econòmica.
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En conclusió, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts a les
lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa desestimar la present
al·legació 2).
Quan a l’al·legació 3), relativa a una bonificació del 100 % als pisos que es posin a
disposició de la Oficina d’Habitatge, per destinar a joves, o a lloguer social local o
comarcal, s’ha d’indicar, també en aquet cas, que d’acord amb l’article 9.1 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el TRLRHL, no es poden reconèixer altres
beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament previstos a les lleis o als
tractats internacionals.
En conclusió, no es poden reconèixer beneficis fiscals que no estiguin establerts en
lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa desestimar la present
al·legació 3).
III. AL·LEGACIÓ RELATIVA A L’ORDENANÇA FISCAL 2.03 REGULADORA DE LA
TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES
ACTIVITATS PROFESSIONALS:
Proposen una bonificació ambiental del 20 % a la taxa d’escombraries a qui faci
compostatge als habitatges habituals.
En relació aquesta al·legació s’ha d’indicar que d’acord amb l’article 9.1 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (en endavant TRLRHL), no es poden reconèixer altres beneficis
fiscals en els tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de
llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.
En conclusió, no es poden reconèixer beneficis fiscals que no estiguin establerts en
lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa desestimar la present
reclamació.
IV. AL·LEGACIÓ RELATIVA A L’ORDENANÇA FISCAL 1.04 REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES:
Per obres que vagin cap a l’eficiència energètica: en el marc de la nova reforma de la
certificació energètica per a obres noves i especialment les rehabilitacions que
permetin obtenir les categories de qualificació A i B. Proposen una bonificació del 90
% i del 40 % aplicable un cop realitzada la inspecció.
Respecte a aquesta al·legació s’ha d’indicar que d’acord amb l’article 9.1 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (en endavant TRLRHL), no es poden reconèixer altres beneficis
fiscals en els tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de
llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.
En conclusió, no es poden reconèixer beneficis fiscals que no estiguin establerts en
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lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa desestimar la present
reclamació.

ATÈS que l’òrgan competent per a la resolució de les reclamacions esmentades i per
l’adopció dels acords definitius que escaiguin és el Ple de l’Ajuntament d’acord amb
l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
VIST l’informe jurídic i la documentació que forma part d’aquest expedient.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions formulades a les Ordenances Fiscals pel
Sr. José Javier Díez Crespo, en la seva condició de regidor del grup municipal
Popular de Catalunya a l’Ajuntament de L’Hospitalet, pel Sr. Daniel Ordóñez
González, portaveu del grup polític de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i per la Sra. Meritxell Borràs i Solé, en la seva condició de
portaveu del grup polític de Convergència i Unió a l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, relatives als acords d’aprovació amb caràcter provisional de les
modificacions de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs per al 2015,
adoptats pel Ple Municipal, en sessió de data 30 de setembre de 2014, i motivar la
desestimació en els fonaments continguts en la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT, per a la seva vigència a partir de l’1 de
gener de 2015, les modificacions de les Ordenances Fiscals aprovades
provisionalment per acord de Ple de l’Ajuntament el 30 de setembre de 2014.
TERCER.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els anteriors
acords i el text íntegres de les modificacions de les Ordenances Fiscals.
QUART.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció General i a les persones dels
grups polítics que han formulat les reclamacions respectives.

PER AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA A
DICTAMEN 10.M.F.E., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
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Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que M.F.E., amb DNI XXXXXXXXXXXXX, funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, ha sol·licitat compatibilitat per a activitats públiques per a exercir activitat
com advocat per compte propi durant 18,75 hores setmanals.
Atès que l’ Intendent Major d’ aquest ajuntament, en el seu informe de 22 d’ octubre
de 2014, manifesta que la feina diària de M.F.E. està directament vinculada amb l’
oficina de sancions.
Atès que l’ article 6.7 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de
seguretat de l’ Estat (LOFCSE) i l’ article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
policies locals de Catalunya (LPLC) fan una remissió a la normativa general sobre
incompatibilitats en el sentit que exceptua de la incompatibilitat, les activitats que
estan establertes en la legislació general, el que ens planteja la qüestió de quin és l’
abast d’aquesta remissió: si s’ ha d’ entendre feta a tota la normativa d’
incompatibilitats en bloc i per tant es podrien compatibilitzar activitats públiques i
privades amb les limitacions establertes a la pròpia LIPAP o si, per el contrari, la
remissió només s’ ha d’ entendre feta a l’ article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’ incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
(LIPAP) que enumera quines activitats queden exceptuades del règim d’
incompatibilitats i que, per tant, es poden realitzar sense necessitat de reconeixement
de compatibilitat.
Atès que les primeres sentències que va dictar el Tribunal Suprem respecte d’
aquesta qüestió (STS de 23 gener de 1990; STS de 3 de setembre de 1990) van ser
restrictives, al considerar perjudicial per a l’ interès general la remissió en bloc a la
normativa general d’ incompatibilitat i reconeixent únicament la compatibilitat amb
aquelles activitats previstes a l’art. 19 de LIPAD.
Atès que va ser la sentència del TSJ de Madrid de 13 de maig de 2008 la que va
declarar la compatibilitat d’ un membre de la guàrdia civil amb l’ exercici d’ una
activitat privada, concretament de l’advocacia, basant-se en que la remissió feta per
la LOFCS s’ ha d’ entendre no només a l’ article 19 LIPAP sinó també als articles 11 a
15, 3.1 i 11 de la mateixa llei. El Tribunal Suprem va estendre el efectes de la
sentencia del TSJ Madrid, en les sentències de 17 febrer de 2011, 5 de maig de 2011
i 16 febrer de 2012 a altres supòsits, provocant així un canvi en la doctrina que havia
mantingut fins el moment.
Atès que més recentment, és la Sentencia TSJ Madrid de 3 de desembre de 2013 la
concedeix la compatibilitat a un guàrdia civil per a l’ exercici de l’ activitat privada d’
impartir classes d’ aspirants a ingrés a les forces i cossos de seguretat de l’Estat,
policies locals, exercit professional, personal de protecció civil bombers i vigilants de
seguretat i, a Catalunya, la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
(que igualment mantenia una línea restrictiva), ha produït un canvi de doctrina a partir
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de la Sentència 11 d’ abril de 2013 reconeix a una Guàrdia Urbana de Lleida la
compatibilització de l’ exercici de l’ advocacia.
Atès que analitzant l’article 12 de la LIPAP que disposa que en tot cas el personal
comprès en l’ àmbit d’ aplicació de la LIPAP no podrà exercir unes determinades
activitats veiem que d’ entre les mateixes no es troba l’ exercici de l’ advocacia.
Atès que per altra banda, l’ exercici de l’ advocacia tampoc no es troba dins de les
activitats permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat del l’ article
19 de la LIPAP. Per tant, el règim jurídic que s’ ha d’ aplicar ha de ser el disposat als
articles 1.3 i 11.1 de la LIPAP, el que determina que la compatibilitat amb la segona
activitat no pot ser absoluta i que s’ ha de reconèixer, però que ateses les funcions
que desenvolupa l’ empleat sol·licitant, el reconeixement ha de tenir les següents
limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat com a policia
local.
- No pot exercir en l’ Hospitalet.
- No pot portar assumptes en contra de l’ ajuntament de l’ Hospitalet
- No pot modificar la jornada de treball i l’ horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’
interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L’ interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’ exercici de
la activitat privada.
- La dedicació màxima de la segona activitat no pot ser superior al 50% de la jornada
ordinària.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.

Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l’ article 14 de la Llei
21/1987 de 26 de novembre d’ incompatibilitats del personal al servei de l’
administració de la Generalitat, disposa que no es podrà reconèixer compatibilitat al
personal que ocupi llocs de treball que comportin la percepció d’un complement
específic pel factor d’ incompatibilitat o per concepte equiparable. La policia local d’
aquest ajuntament percep dins del complement específic el factor d’ incompatibilitat,
motiu pel qual se li haurà de deixar d’ abonar aquest factor a Manuel Fernández
Espejo.
Atès que l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, disposa que
serà atribució del Ple de l’Ajuntament “les altres que expressament li confereixin les
lleis”, sent indelegable aquesta atribució segons disposa l’apartat 3 del citat article.
Atès que l’article 14 de la LIPAP disposa que la competència per reconèixer la
compatibilitat o declarar la incompatibilitat correspon al Ple de l’Ajuntament.
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Vist l’informe del Intendent Major en cap del servei de la Guàrdia Urbana.
Vist l’ informe de l’ assessora jurídica de Recursos Humans.
El Ple, a proposta de la tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER al senyor M.F.E. la compatibilitat per exercir funcions com a
advocat sempre, que el temps que dediqui a la mateixa, no sigui superior a 18,75
hores setmanals i amb les següents limitacions:

- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat com a policia
local.
- No pot exercir en l’ Hospitalet.
- No pot portar assumptes en contra de l’ ajuntament de l’ Hospitalet
- No pot modificar la jornada de treball i l’ horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’
interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L’ interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’ exercici de
la activitat privada.
- La dedicació màxima de la segona activitat no pot ser superior al 50% de la jornada
ordinària.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
SEGON.- DEIXAR d’abonar en el moment de l’aprovació de l’acord anterior a M.F.E.,
el “factor d’incompatibilitat” dins del complement específic, per import de 41,91€
mensuals.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a M.F.E., a l’Àrea de Seguretat Convivència i
Civisme (Servei de Guàrdia Urbana) i a la Junta de Personal Funcionari.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

DICTAMEN 11.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 12.247,25 EUROS IVA INCLÒS,
CORRESPONENTS ALS SERVEIS D’OBERTURA, TANCAMENT, MANTENIMENT
I VIGILÀNCIA DE LES INSTAL·LACIONS DEL MERCAT DE LA FLORIDA,
REALITZATS PER L’EMPRESA DACGA 2 MANTENIMENT.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió del Tinent d'Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al
reconeixement de les obligacions derivades de les següents factures corresponents
als treballs d’obertura, tancament, manteniment i vigilància de les instal·lacions del
Mercat de La Florida, emeses per l’empresa DACGA2 MANTENIMENTS SL:

Nº FRA. 2352/14 DE 31/07/14 IMPORT 10.108,34 EUROS
Nº FRA. 2366/14 DE 31/07/14 IMPORT 2.138,91 EUROS
ATÈS que l'import total ascendeix a la quantitat de dotze mil dos-cents quaranta-set
euros amb vint-i-cinc cèntims. (12.247,25 €).
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits com a
conseqüència dels treballs realitzats, pel que s’hauria de reconèixer el crèdit a favor
de l’empresa DACGA2 MANTENIMENTS SL.
ATÈS que l’abonament de les despeses realitzades per un import de 12.247,25
euros, es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 07.2410.226.99.50
del pressupost municipal de 2014, segons certificat de retenció de crèdit núm.
140042245, de data 13 de novembre, emès per la Intervenció General.

VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial Decret
500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcalde, titular de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
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Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents a les despeses
realitzades en concepte dels treballs corresponents al servei d’obertura, tancament,
manteniment i vigilància de les instal·lacions del Mercat de La Florida, així com
treballs addicionals de neteja de les zones altes del mercat.(RC-9/14).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de DACGA2
MANTENIMENTS SL, amb NIF B65203606, de les següents factures:
Nº FRA. 2352/14 DE 31/07/14 IMPORT 10.108,34 EUROS
Nº FRA. 2366/14 DE 31/07/14 IMPORT 2.138,91 EUROS
L’import total de les factures dels treballs realitzats en concepte dels treballs
corresponents al servei d’obertura, tancament, manteniment i vigilància de les
instal·lacions del Mercat de La Florida, així com treballs addicionals de neteja de les
zones altes del mercat, és per un import de 12.247,25 euros.
Tercer.- Els crèdits reconeguts als acords anteriors per un import total de 12.247,25
euros es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 07.2410.226.99.50
del pressupost municipal de 2014, segons certificat de retenció de crèdit núm.
140042245, de data 13 de novembre, emès per la Intervenció General.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que disposa
el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a DACGA2 MANTENIMENTS SL, als Serveis
Econòmics Administratius, i a l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.

DICTAMEN 12.PER A LA RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL
CONSORCI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE
CATALUNYA, ADOPTAT PEL CONSELL GENERAL DE L’ENS EN LA SESSIÓ
DEL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta
exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet, en sessió celebrada el dia 21 de
novembre de 1997 (número A0800 00598), va acordar dissoldre l’Organisme
Autònom “Institut Municipal de Promoció Econòmica i Formació de L’Hospitalet” i, en
conseqüència, també acordava la subrogació de l’Ajuntament de L’Hospitalet com a
membre de ple dret al Consorci “Xarxa Local per a la Promoció Econòmica, la
Formació i l’Ocupació” (els Estatuts reguladors del qual va ser objecte de publicació
com a text refós al BOP núm. 180 del 28/07/2008).
VIST que en data 3 de novembre de 2014 el secretari del Consorci esmentat ha emès
un certificat al que es manifesta que el Consell General, reunit en data 19 de
setembre de 2014, va adoptar els següents acords:
-

-

-

-

-

Aprovar la dissolució del Consorci, per considerar-ho convenient pels ens
consorciats, de conformitat amb l’art. 26 dels esmentats Estatuts i amb l’art.
324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROA), aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Determina els criteris d’aplicació per a la dissolució del Consorci, envers les
següents matèries: procés de liquidació (que haurà d’estar finalitzat a 31 de
desembre d’enguany), liquidació del patrimoni, acta d’arqueig i trasllat dels
drets i obligacions a les entitats consorciades que derivin respecte del
programa ocupacional “Joves amb talent”.
En relació amb l’organització del Consorci, cal destacar, el nomenament d’una
Comissió Liquidadora amb l’encàrrec d’avaluar el procés de dissolució i
elaborar el document final de liquidació on es recollirà la situació patrimonial
del Consorci, el detall dels drets i deures amb les entitats consorciades i els
tercers, l’entitat responsable de conservar la documentació i el procediment de
les transferències que resultin del tancament definitiu del projecte ocupacional
esmentat al paràgraf anterior.
Exposar públicament els acords indicats del Consell General, per a la possible
presentació d’al·legacions i suggeriments que es considerin; exposició que es
preveu fer-la mitjançant exposició al tauler d’anuncis municipal de
l’Ajuntament de Lleida (com a entitat que exerceix la presidència), al BOP de
Lleida (havent tingut lloc al núm. 199, del 17 d’octubre passat) i al DOGC
(núm. 6641, del 3 de novembre de 2014).
Un cop finalitzat el procés i ratificats els acords de dissolució, publicar i
notificar a la Generalitat per l’anotació al Registre dels ens locals de
Catalunya.

VIST que, en aplicació de la Disposició Addicional número 20 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú (en redacció donada per la Disposició Final número 2 de la Llei
27/2013, de 17 de desembre, per a la racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, en davant LRSAL) i en cas de no procedir a la dissolució del Consorci, es
provocarien els següents efectes legals envers a l’Ajuntament de L’Hospitalet (ja que
aquest passaria a ser l’entitat d’adscripció):
-

Que el Consorci restaria adscrit a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, ja
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-

-

que presta serveis a les persones i el criteri de la Llei aplicable és el nombre
d’habitants (DA 20, punt 1, lletra “h”).
Que el Consorci restaria subjecte al règim pressupostari, comptable i de
control d’aquest Ajuntament, sense perjudici de la seva subjecció a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera. En tot cas, caldria portar a terme una auditoria dels comptes
anuals, essent atribuïda la responsabilitat d’aquesta auditoria a càrrec de
l’òrgan de control d’aquest Ajuntament.
Els comptes anuals del Consorci haurien de formar part dels pressupostos i
ser inclosos al Compte General d’aquest Ajuntament de L’Hospitalet.

VIST que, així mateix, la Disposició Addicional número 9 de la Llei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de les bases del Règim local (en redacció donada per la Disposició
Addicional número 9 LRSAL), determina la impossibilitat dels municipis de poder
realitzar aportacions patrimonials al llarg del temps de vigència dels plans econòmicfinancers o dels plans d’ajustament, limitació que podria afectar als membres que
integren el Consorci.
VIST el que disposen els articles 14 i 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.
VIST que, donat que l’acord segon del Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 9382/2011,
de 12 de desembre, al seu epígraf “VII, punt 1, lletra “b”, atribueix a l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació les relacions amb altres organismes d’àmbit superior
per al foment i protecció de la indústria, el comerç i els serveis i les relacions amb
organismes anàlegs, es criteri d’aquesta Àrea de gestió municipal que, en virtut de la
nova regulació dels Consorcis efectuada per la Llei 27/2013, és oportuna la dissolució
del Consorci “Xarxa Local per a la Promoció Econòmica, la Formació i l’Ocupació”.
ATÈS que, en relació amb el procediment i la competència aplicable, cal tenir present
el següent:
a) L’art. 324.2 del ROA, que estableix que l’acord de dissolució del Consorci ha de
ser adoptat per l’òrgan superior de govern del Consorci (acord d’adopció abans
esmentat, que va ser pres pel Consell General el passat 19 de setembre) i que
ha de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres en relació amb els
articles 14 i 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre.
b) L’art. 123.1, lletra “f”, de la Llei 7/1985, que regula que correspon al Ple municipal
els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals,
determinant addicionalment a l’apartat 2 que es requereix el vot favorable de la
majoria absoluta.
c) L’art. 122.4, lletra “a”, de la Llei 7/1985, atribueix a les comissions del Ple l’estudi,
informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del
Ple. En aquest sentit, l’acord del Ple de l’Ajuntament número 868, adoptat en
sessió del 20 de desembre de 2011, estableix que correspon a la Comissió
Permanent de Presidència i Economia l’estudi i dictamen dels assumptes que
s’hagin de sotmetre al Ple en relació amb les matèries de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació.

…/…

44

d) El Decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 9385/2011, de 12 de desembre, nomena
al tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Ocupació (acord dos) i li delega la
facultat d’efectuar propostes dirigides als òrgans municipals competents en
relació als procediments, activitats i serveis que tingui assignada; com és el cas,
respecte a les relacions amb altres organismes d’àmbit superior per al foment i
protecció de la indústria, el comerç i els serveis i les relacions amb organismes
anàlegs, conforme atribueix a l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació el
Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 9382/2011, de 12 de desembre, al seu
epígraf “VII, punt 1, lletra “b”.
VIST l’informe previ de la Secretaria del Ple en funcions 38/2014, preceptiu de
conformitat amb l’art. 122.5.e.2 de la LRBRL per a l’adopció dels acords que facin
referència a matèries que requereixen una majoria especial, i l’informe de la
Intervenció Municipal.
El Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular
de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la dissolució del “CONSORCI PÚBLIC XARXA LOCAL DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA, FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE CATALUNYA”, acordada
pel Consell General en sessió del 19 de setembre de 2014, als efectes de fer efectiva
la seva liquidació de conformitat amb l’article 324.2 del vigent Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i els
articles 14 i 15.3 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i altres mesures de reforma administrativa.
SEGON.- SOL·LICITAR de la Comissió Liquidadora designada pel Consell General
que mantingui informada a aquesta Corporació de les actuacions que porti a terme, i
en especial del balanç i compte de liquidació provisional, als efectes de conèixer la
quota de liquidació que correspondrà a aquest Ajuntament d’acord amb el que
determina l’art. 27 dels Estatuts del Consorci i els articles 14 i 15.3 de la Llei 15/2014 i
en aplicació d’aquest últim els arts. 383 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2010,
que aprova la Llei de Societats de Capital.
TERCER.- Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació,
per a representar a aquest Ajuntament en totes les actuacions necessàries per a
l’execució d’aquest acord.
QUART.- El present acord de dissolució comporta l’autorització a la Junta de Govern
Local de disposar les despeses que en exercici de les competències que li atribueix
l’art. 127.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
siguin necessàries fins a la total liquidació del consorci.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la resta dels membres del Consorci i a la
Intervenció Municipal per tal que notifiqui al Ministeri d’Hisenda i Administracions
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Públiques aquest acord als efectes de manteniment de la Base de Dades General de
Entitats Locals i de l' Inventari de Ens del Sector Públic Local d’acord amb el que
preveu l’article 11 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació amb la finalitat que es
modifiqui la sectorització efectuada en desembre de 2014 del Consorci de la Xarxa
local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació als efectes de la comptabilitat
nacional.
SISÈ.- Traslladar els anteriors acords al President del Consorci “Xarxa Local per a la
Promoció Econòmica, la Formació i l’Ocupació”, al Secretari del Consell General del
Consorci Xarxa Local i a la Vicesecretària- Secretària Tec. de la Junta de Govern
Local d’aquest Ajuntament.

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya ens abstindrem del punt 13 al punt número 17.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem a favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
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Iniciativa Verds vota a favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió ens abstindrem en els punts 13, 14 i 16, i votarem
favorablement en els punts 15 i 17.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. En nombre del grupo popular, votamos a favor del 16 y abstención en el
resto.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gracies, passem a la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 13.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 64.969,00 EUROS IVA INCLÒS,
CORRESPONENTS ALS TREBALLS DE SEGUIMENT I CONTROL REMOT DEL
PARC DE LES ESCALES MECÀNIQUES I ASCENSORS EXTERIORS DEL
MUNICIPI, REALITZATS PER L’EMPRESA THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
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Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió de l'Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, s’ha
disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al reconeixement de les
obligacions derivades dels treballs de seguiment i control remot de les instal·lacions
del parc de les escales mecàniques del municipi (rc-13/2014).
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdits com a
conseqüència dels serveis realitzats, pel qual s’hauria de reconèixer el crèdit a favor
de l’empresa que va executar els serveis.
ATÈS que l’abonament de la despesa derivada per l’execució dels serveis, per import
de 64.969,00 euros (53.693,39 euros més 11.275,61 euros d’IVA), es podrà
formalitzar amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 06.1550.227.06.51 i resta
condicionada a l’expedient de modificació de crèdit núm. 208/2014 en la modalitat de
crèdits generats per ingressos que fou aprovat per Junta de govern Local de data 12
de desembre de 2014.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial Decret
500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
Primer.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents a la despesa
derivada dels treballs de seguiment i control remot de les instal·lacions del parc de les
escales mecàniques del municipi.
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa
THYSSENKUPP ELEVADORES, SL, amb Número de Identificació Fiscal B46001897,
en concepte dels treballs de seguiment i control remot de les instal·lacions del parc
de les escales mecàniques del municipi, corresponents a l’exercici 2014, per un
import total de 64.969,00 euros IVA inclòs, corresponent a la factura núm.
2030015822 de data 17 de novembre de 2014.
Tercer.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per import de 64.969,00 euros
(53.693,39 euros més 11.275,61 euros d’IVA), es podrà formalitzar amb càrrec a la
aplicació pressupostaria 06.1550.227.06.51 i resta condicionada a l’expedient de
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modificació de crèdit núm. 208/2014 en la modalitat de crèdits generats per ingressos
que fou aprovat per Junta de govern Local de data 12 de desembre de 2014.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que disposa
el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la Secció de Gestió
Econòmica i Administració i a l’Àrea d’Espai Públic Urbanisme i Sostenibilitat.

DICTAMEN 14.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 18.100,35 EUROS IVA INCLÒS,
CORRESPONENTS ALS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
SEMAFÒRIQUES DE LA CIUTAT, REALITZATS PER L’EMPRESA ETRA BONAL,
SA
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió de l'Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, s’ha
disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al reconeixement de les
obligacions derivades dels treballs de manteniment de les instal·lacions semafòriques
de la ciutat. (rc-14/2014)
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdit com a
conseqüència dels serveis realitzats, pel qual s’hauria de reconèixer el crèdit a favor
de l’empresa que va executar els serveis.
ATÈS que l’abonament de la despesa derivada per l’execució dels serveis, per import
de 18.100,35 euros (14.958,97 euros més 3.141,38 euros d’IVA), es podrà formalitzar
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.1550.210.00.50 i resta condicionada a
l’expedient de modificació de crèdit núm. 198/2014 en la modalitat de crèdits generats
per ingressos que fou aprovat per Junta de govern Local de data 12 de desembre de
2014.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial Decret
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500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
Primer.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents als treballs de
manteniment de les instal·lacions semafòriques de la ciutat.
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa ETRA
BONAL, SA, amb Número de Identificació Fiscal A08522955, en concepte dels
treballs de manteniment de les instal·lacions semafòriques de la ciutat, corresponents
a l’exercici 2014, per un import total de 18.100,35 euros IVA inclòs, corresponent a la
factura núm. 14/01499, de data 30 d’octubre de 2014
Tercer.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per import de 18.100,35 euros
(14.958,97 euros més 3.141,38 euros d’IVA), es formalitzarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 06.1550.210.00.50 i resta condicionada a l’expedient de modificació
de crèdit núm. 198/2014 en la modalitat de crèdits generats per ingressos que fou
aprovat per Junta de govern Local de data 12 de desembre de 2014.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que disposa
el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la Secció de Gestió
Econòmica i Administració i a l’Àrea d’Espai Públic Urbanisme i Sostenibilitat.

DICTAMEN 15.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 7.102,00 EUROS IVA INCLÒS,
CORRESPONENTS ALS SERVEIS DE RESERVA D’ESPAI (STAND) A LA FIRA
BARCELONA SALÓ SMART CITY EXPO WORLD, REALITZATS PER L’ENTITAT
FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA S.A
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
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dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió de l'Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, s’ha
disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al reconeixement de les
obligacions derivades de la reserva d’espai (stand) a la Fira de Barcelona al Saló
Smart City Expo World. (rc-15/2014).
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdit com a
conseqüència dels serveis realitzats, pel qual s’hauria de reconèixer el crèdit a favor
de l’empresa que va executar els serveis.
ATÈS que l’abonament de la despesa derivada per l’execució dels serveis, per import
de 7.102,00 euros (6.462,00 euros més 640,00 euros d’IVA), es podrà formalitzar
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.1500.226.99.50 i resta condicionada a
l’expedient de modificació de crèdit núm. 206/2014 en la modalitat de transferència de
crèdit que fou aprovat per Junta de govern Local de data 12 de desembre de 2014.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial Decret
500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
Primer.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents a la despesa de la
reserva d’espai (stand) a la Fira de Barcelona al Saló Smart City Expo World.
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’entitat FIRA
INTERNACIONAL DE BARCELONA, amb Número de Identificació Fiscal
Q0873006A, en concepte de la reserva d’espai (stand) a la Fira de Barcelona al Saló
Smart City Expo World, per un import total de 7.102,00 euros IVA inclòs,
corresponent a la factura núm. 9500833116, de data 28 d’octubre de 2014.
Tercer.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per import de per import de 7.102,00
euros (6.462,00 euros més 640,00 euros), es podrà formalitzar amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 06.1500.226.99.50 i resta condicionada a l’expedient de
modificació de crèdit núm. 206/2014 en la modalitat de transferència de crèdit, que
fou aprovat per Junta de govern Local de data 12 de desembre de 2014.

…/…

51

Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que disposa
el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la Secció de Gestió
Econòmica i Administració i a l’Àrea d’Espai Públic Urbanisme i Sostenibilitat.

DICTAMEN 16.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 13.781,77 EUROS IVA INCLÒS,
CORRESPONENTS ALS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE LA XARXA
D’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA CIUTAT PEL ROBATORI DE CABLEJAT
ELÈCTRIC, REALITZATS PER L’EMPRESA CITELUM IBERICA, SA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió de El Tinent d'Alcalde, titular de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir
al reconeixement de les obligacions dels treballs d’adequació de la xarxa
d’enllumenat públic de la ciutat pel robatori de cablejat elèctric, (RC16/14).
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdit, com a
conseqüència dels treballs realitzats, pel que s’hauria de reconèixer el crèdit a favor
de l’empresa CITELUM IBERICA, SA.
ATÈS que l’abonament de les despeses realitzades per un import de 13.781,77 euros
(11.389,89 euros més 2.391,88 euros d’IVA), es podrà formalitzar a càrrec de
l’aplicació pressupostària 06.1650.210.00.50 i resta condicionada a l’expedient de
modificació de crèdit núm. 221/2014 que fou aprovat per Junta de govern Local de
data 12 de desembre de 2014.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial Decret
500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
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EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
Primer.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents a les despeses
realitzades en concepte dels treballs d’adequació de la xarxa d’enllumenat públic de
la ciutat pel robatori de cablejat elèctric”, (RC-16/14).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de de l’empresa
CITELUM IBERICA, SA., amb NIF A59087361, en concepte treballs d’adequació de
la xarxa d’enllumenat públic de la ciutat pel robatori de cablejat elèctric, per un import
13.781,77 euros (11.389,89 euros més 2.391,88 euros d’IVA).
Tercer.- Els crèdits reconeguts als acords anteriors per un import total de 13.781,77
euros (11.389,89 euros més 2.391,88 euros d’IVA), es podrà formalitzar a càrrec de
l’aplicació pressupostària 06.1650.210.00.50 i resta condicionada a l’expedient de
modificació de crèdit núm. 221/2014 que fou aprovat per Junta de govern Local de
data 12 de desembre de 2014.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que disposa
el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a CITELUM IBERICA, SA, als Serveis
Econòmics Administratius, i a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.

DICTAMEN 17.PER A L’APROVACIÓ DE L’ANNEX DE FINANÇAMENT DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A L’ANY 2014, RELATIU A L’OFICINA
LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI.
Vista l’objecció de la Intervenció General que literalment diu: “OBJECCIÓ. L’Annex II
“Finançament del Conveni. Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les
Bases de Règim Local” destinada a la garantia del finançament de les obligacions
econòmiques que es deriven del Conveni, perjudica a l’Ajuntament al preveure la
possibilitat de que la Generalitat fixi unilateralment la data dels pagaments i ampliï el
termini de realització dels mateixos més enllà del termini fixat per la normativa de
morositat, per la qual cosa afectarà al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera de l’Ajuntament.” No obstant això, es dóna
compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb
18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
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Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament Ple en data 29 d’abril de 2014, va aprovar la minuta de
“Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat” i el seu Annex II de
Finançament del conveni, per a l’any 2014, relatiu a l’Oficina Local d’ Habitatge
situada en aquest municipi, que va ser tramesa per part de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya a aquest Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a la seva
tramitació i aprovació, com a resposta a la sol·licitud de subscripció d’un nou Conveni
de col·laboració per al manteniment de l’Oficina local d’Habitatge per a enguany,
efectuada per aquest Ajuntament davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en
data 8 de gener de 2014.
ATÈS que tant el Conveni i Annex suara esmentats, així com el relatiu al “Conveni de
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges”,
resten encara pendents de signatura per desacord entre aquest Ajuntament i
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, pel tenor de la clàusula de Finançament
continguda en els Annexos respectius aprovats, segons la interpretació donada en els
mateixos annexos de l’art. 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local.
VISTA la modificació del redactat de la clàusula de garantia de pagaments que ha
estat tramesa per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya com a nou Annex II al
“Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat”.
ATÈS que el contingut del nou Annex II, suara esmentat, ha estat consensuat entre el
Departament d’Economia i Coneixement, la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis per introduir com a nou Annex als convenis
esmentats, i que ha estat tramesa a aquest Ajuntament per a la seva tramitació i
aprovació, en substitució de les aprovades en els respectius Convenis, per part de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
ATÈS que la minuta de nou Annex de Finançament presentat per a la seva tramitació,
aprovació i signatura, del “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat”,
aprovat pel Ple municipal en data 29 d’abril de 2014, satisfà la clàusula de
finançament prevista a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local.
ATÈS que la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i
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reglaments que la despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge constitueixen el marc
normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació
per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura
territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i
facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.
ATÈS que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són
competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques
que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió
integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis de
subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals.
ATESA l’experiència positiva que des de l’any 2006 han tingut els convenis de
col·laboració i d’encàrrec de gestions subscrits entre la Generalitat i l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat en relació a l’Oficina Local d’Habitatge, que aconsella
mantenir i fomentar el conjunt de polítiques d’habitatge i, en concret, l’activitat del
Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, ja que compleix amb la
finalitat d’aproximar aquest servei a la ciutadania, segons les necessitats de l’àmbit
territorial de la nostra ciutat.
VIST l’informe emès per l’assessoria jurídica de l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat.
ATÈS que per Decret d’Alcaldia número 9382, de 12 de desembre de 2011, pel qual
s’acorda la divisió de l’administració municipal d’aquest Ajuntament en vuit àrees
executives, es determina que correspon a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme, i
Sostenibilitat, la direcció i gestió de l’oficina municipal d’habitatge així com l’activitat
de mediació en el mercat de lloguer privat per incrementar l’oferta de lloguer a preus
per sota del mercat, mediant entre propietaris i llogaters amb ingressos baixos
(garantia de lloguer just). I d’acord amb el Decret d’alcaldia núm. 9385/2011, de 12 de
desembre, acord setè punt 2, el Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme
i Sostenibilitat és el competent per a la elevar a la Comissió Permanent d’Espai
públic, la proposta d’acord que seguirà.
VIST l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local en relació amb l’atribució al Ple municipal de l’acceptació de les
encomanes de gestió realitzades per altres administracions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, d’Espai Públic, d’Urbanisme i Sostenibilitat, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE l’aprovació de l’Annex II de Finançament del
“Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, per a l’any 2014, relativa a
l’Oficina d’Habitatge, continguda en l’acord segon del Dictamen aprovat per
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l’Ajuntament Ple en data 29 d’abril de 2014.
SEGON.- APROVAR l’Annex II “Finançament del Conveni. Article 57 bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local” al “Conveni de
col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, per a l’any 2014, relatiu a l’Oficina
d’Habitatge, amb el següent tenor literal:
“ANNEX II
Finançament del Conveni. Article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya ha de compensar a l’Ajuntament amb l’import previst a la
clàusula Quarta, i aquest s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes
de despesa en aquest establerts. Així mateix, l’Ajuntament ha de justificar l’actuació
efectuada en la forma, terminis i condicions que preveu la clàusula Cinquena, i trametre
a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya juntament amb aquesta documentació, l’escrit
de proposta de pagament sol·licitant l’abonament de l’import corresponent.
Una vegada notificada la conformitat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en els
termes previstos en el conveni, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense
que s’hagi efectuat el pagament, l’Ajuntament ha de requerir l’Agència per tal que ho faci
efectiu en el termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que s’hagi produït,
podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a
l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
No obstant, si en els termes previstos en el conveni, l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya comunica a l’Ajuntament la seva discrepància amb la documentació tramesa,
aquest haurà d’esmenar o rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, l’Agència
en el termini de dos mesos ha de notificar la seva conformitat o disconformitat i si és
conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la notificació, ha d’efectuar el
pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat el pagament
i previ requeriment en la forma i condicions previstes en el paràgraf anterior,
l’Ajuntament podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò
previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya podrà ampliar el termini de quatre mesos per a
la realització dels pagaments, prèvia comunicació motivada a l’Ajuntament, sense
que, en cap cas, el període total de pagament pugui excedir del doble del darrer
període mig de termini a proveïdors, que correspongui a l’àmbit “resta”, inclòs en el
quadre, que d’acord amb la normativa vigent, publica la Generalitat de Catalunya en
el seu Portal de Transparència, sota el concepte de “Deute comercial i termini mitjà
de pagament del sector públic administratiu.”
TERCER.- L’aprovació continguda en l’anterior acord de l’Annex II al “Conveni de
col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat s’efectua davant la necessitat inajornable de
garantir els serveis essencials prestats per l’Oficina Municipal de l’Habitatge d’aquest
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Ajuntament, reservant-se aquest ajuntament la impugnació, o fins i tot la inaplicació
de la clàusula de Finançament del Conveni continguda en l’esmentat annex pel cas
d’incompliment dels terminis de pagament previstos en aquesta, en relació amb el
pacte cinquè del Conveni.
QUART.- FACULTAR al Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic, d’Urbanisme i Sostenibilitat
d’aquest Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible, per a la signatura de
l’Annex “Finançament del Conveni. Article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local” del Conveni de col·laboració i d’encàrrec de
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, per a l’any 2014, aprovat en l’anterior acord, conjuntament amb l’indicat
Conveni, contingut en l’acord primer del Dictamen aprovat per aquest Ple en data 29
d’abril de 2014, i per a quants actes siguin necessaris per al seu desenvolupament,
vigència, efectivitat i execució.
CINQUÈ.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, a l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Hospitalet, al Tinent d’Alcaldia
d’Espai Públic, d’Urbanisme i Sostenibilitat, al Servei d’Urbanisme i Activitats, a la
Secretaria General, a la Tresoreria municipal i a la Unitat de pressupostos d’aquest
Ajuntament.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Benestar i Serveis a les Persones, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya votarem favorablement en el punt 18 i 19, votarem en
contra del número 20, ens abstindrem en el 21, votarem favorablement en el 22, ens
abstindrem en el 23 i votarem a favor de les sancions del tema de gossos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, en nom de Convergència i Unió votarem favorablement a tots els dictàmens,
menys al número 20, que ens abstindrem, i voldríem fer algun petit comentari
respecte al número 22 i 23.
En primer lloc, del 22, vull deixar constància com a Convergència i Unió, que valorem
molt positivament l’esforç que es fa des de l’Ajuntament, d’avançar aquests diners a
l’espera que la Generalitat els transmeti al Consell Comarcal i el Consell Comarcal
posteriorment a l’Ajuntament, ho valorem de forma molt positiva, de la mateixa
manera que diem que això, si ens permeten, és una mica com una línia de crèdit, el
que fa l’Ajuntament és finançar al Consell Comarcal perquè no tingui tensions de
tresoreria, mentre la Generalitat no compleix amb el termini del pagament de les
seves beques menjador. Això és una circumstància que s’ha donat sempre, el que
passa és que en aquells moments el Consell Comarcal no tenia les tensions de
tresoreria que té actualment i no feia falta fer aquest conveni, però la Generalitat
històricament aquests temes mai els ha pagat puntuals, no és una cosa que el govern
del Sr. Mas actualment no ho vulgui fer o no tingui sensibilitat amb aquest tema,
perquè la sensibilitat hi és i la prova la tenim, doncs que aquesta partida s’ha
incrementat, no només s’ha incrementat, sinó que es porta més d’un any treballant
tant amb entitats socials, com amb les escoles, amb les AMPA i amb els Consells
Comarcals, per fer un nou reglament de beques menjador, de forma que es pugui
arribar a cobrir el 100% d’aquestes beques, quan fins ara això s’havia de fer per part
dels ajuntaments, perquè el dictamen general de la Generalitat no contemplava
aquesta possibilitat.
Respecte al dictamen 23, és un dictamen que l’any passat em sembla recordar que
també va venir per aquestes dates, i des de Convergència i Unió volem ressaltar i
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volem deixar constància que és un conveni que som capaços de signar gent
d’ideologia molt diferent, de creences molt diferents, de sensibilitats, podríem dir,
socials molt diferents. Estem parlant de fundacions vinculades, fins i tot, algunes
d’elles, una mica a l’Opus Dei, vinculades a l’església més progressista, la que està
més al costat de la gent tota la vida, com pot ser Càritas, estem parlant d’ajuntaments
de règim socialista, de règim de Convergència i Unió, de diferents ideologies
polítiques, que a l’hora de tenir un problema sobre la taula, que és el tema de
l’atenció integral i integrada de la pobresa infantil, tots som capaços de treballar colze
a colze. És un conveni d’aquells que, l’any passat, si no recordo malament, també ho
vam posar en valor, que ens hauria de servir d’exemple a tots, a la societat civil, als
partits polítics, per veure que quan el problema és realment important, està per sobre
d’ideologies, de creences religioses, està per sobre de tot i som capaços de treballar
per posar fil a l’agulla, per mirar de col·laborar, doncs perquè la gent que està més
desvalguda, que en aquest cas són els nens, puguin tenir una mica de més qualitat
de vida. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. En nombre del grupo municipal del Partido Popular nos
abstenemos en los dictámenes del 19 al 21, y votamos a favor del resto. Y,
evidentemente, resaltar la importancia de los dictámenes 22 y 23 que van en el
sentido de ayudar a las familias que más lo necesitan en nuestra ciudad y destacar
también el papel del Ayuntamiento en esa aportación inicial que hace de incremento
de las becas comedor, el número de alumnos que necesitan, pues ese tipo de ayudas
para poder comer. Y en el dictamen 23 también esa colaboración entre la Generalitat
de Cataluña, Ayuntamiento y en este caso Cáritas, de ayudar a 15 familias de forma
anual, para que realmente, pues puedan tirar adelante, familias con graves
problemas económicos. Y, por tanto, felicitar tanto el dictamen 22 y 23 en ese sentido
de colaboración, de ayuda a los más necesitados en la ciudad de Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Si m’ho permeten, en la doble condició de regidor i
portaveu del grup municipal socialista i de President del Consell Comarcal del
Barcelonès. El que fa l’Ajuntament es finançar a la Generalitat, no al Consell
Comarcal, perquè si la Generalitat pagués a temps això no caldria. I vostè deia, el
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problema és que el Consell Comarcal no té tresoreria, el Consell Comarcal si té
problemes de tresoreria és perquè, a més a més, la Generalitat no paga des de fa
tres anys la seva part del manteniment de les rondes i d’altres qüestions que tenen a
veure amb el Consell Comarcal, i això és el que genera la tensió de tresoreria en el
Consell Comarcal. Per tant, tots diem fantàstic, aquest Ajuntament ho pot fer,
fantàstic que ho puguem fer, però el problema situem-lo on està, el problema està a
la Generalitat de Catalunya, no en el Consell Comarcal. Ho dic, perquè nosaltres com
a ciutat i com Ajuntament formem part també d’aquella institució i coneixem i sabem
del que estem parlant, vostè mateixa forma part de la Junta de Govern del Consell
Comarcal i sap quina és la situació.
Per tant, el que fa aquest Ajuntament és facilitar la tresoreria en el Consell Comarcal,
perquè no li arriba de la Generalitat, quan arriba evidentment es torna immediatament
i que ens garanteix que el règim de cobrament, com explicava abans l’Alcaldessa,
també per a les petites empreses, pot ser l’adequat, amb l’homogeneïtzació de les
beques, dels barems per a les beques per aquest curs, evidentment s’ha vist
modificat el repartiment, però també pensem que llavors s’ha fixat de manera
taxativa, els percentatges amb els quals es reben, aquesta modificació no sempre,
diguéssim, ha acabat generant benefici universal pel conjunt de l’univers de persones
demandants, però bé, tot això que, des d’un punt de vista general de Catalunya, pot
ser o pot resultar interessant, perquè llavors ja no hi ha criteris dispars entre
comarques i, per tant, totes les criatures accedeixen en les mateixes condicions.
Però, diguéssim, situem amb el seu punt el que és, tot aquest finançament l’estem
fent per una qüestió de tresoreria des de la Generalitat, no del propi Consell
Comarcal.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap intervenció més, passaríem a l’últim bloc.

SERVEIS A LES PERSONES
REGIDORIA DE CULTURA

DICTAMEN 18.PROPOSANT
ACORDAR
LA
SEPARACIÓ
DE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, DEL “CONSORCI XARXA
DE TEATRES PÚBLICS DE CATALUNYA”.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, i per tant
va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que per acord del Patronat Municipal de Cultura d’aquest Ajuntament vigent en
aquella data, es va acordar el 19 de juny de 1989, la incorporació al Consorci Xarxa
de Teatres Públics de Catalunya i l’aprovació dels seus estatuts que configuren
aquest consorci com a ens de durada indeterminada.
VIST que per acord del Ple de l’Ajuntament de 21 de desembre de 1990 es va
acordar definitivament la modificació dels estatuts amb el canvi de denominació de la
Fundació Patronat Municipal de Cultura per la d’Organisme Autònom Municipal de
Cultura.
VIST que el Ple d’aquest ajuntament en sessió celebrada el dia 4 de novembre de
1996 va acordar la dissolució del Organisme Autònom Municipal de Cultura amb
efectes del 31 de desembre de 1996, així com la successió universal d’aquest
Ajuntament en tots els seus drets, béns i obligacions
VIST que la sectorització del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a
desembre de 2014 adscriu a aquest Ajuntament el Consorci de la Xarxa de Teatres
Públics de Catalunya per ser el municipi de major població dels que integren el
Consorci en aquesta data.
VIST l’informe de la Cap de Servei de Cultura que posa de manifest que el Consorci
no es troba en funcionament, cosa que coincideix amb els antecedents que figuren en
els serveis econòmics de l’Ajuntament.
ATÈS el que disposen els articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa i l’art.
123.1, lletra “f”, de la Llei 7/1985, que regula que correspon al Ple municipal els
acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, determinant
addicionalment a l’apartat 2 que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta.
VIST l’informe previ de la Secretaria del Ple en funcions 39/2014, preceptiu de
conformitat amb l’art. 122.5.e.2 de la LRBRL per a l’adopció dels acords que facin
referència a matèries que requereixen una majoria especial, i l’informe de la
Intervenció Municipal.
El Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta, a proposta del Regidor de Govern de
Cultura i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les
Persones
ACORDA:
PRIMER.- ACORDAR LA SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT DEL “CONSORCI XARXA DE TEATRES DE CATALUNYA”, -NIF
P5801907F-, amb Codi estadístic núm. 9801690004, a l’empara del que determina
l’article 12.1 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i altres mesures de reforma administrativa.
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SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la resta dels membres del Consorci per tal
que es pronunciïn sobre la continuïtat d’aquest de conformitat amb el que preveu l’art.
13.1 de la Llei 15/2014 i 25 dels Estatuts.
TERCER.- ASSENYALAR que de conformitat amb el preveu l’art. 13.2.b) de la Llei
15/2014, en tant que aquest Ajuntament és l’administració a la qual figura adscrit el
Consorci el present acord de separació comporta l’obligació per part del Consorci de
pronunciar-se sobre quina és l’administració a la qual s’adscriu el Consorci entre la
resta de les administracions, entitats o organismes públics vinculats o dependents
d’una administració que romanguin en el Consorci.
QUART.- El present acord de dissolució comporta l’autorització a la Junta de Govern
Local de disposar les despeses que en exercici de les competències que li atribueix
l’art. 127.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
siguin necessàries fins a la total liquidació del consorci, així com la facultat de
reclamar la quota de separació del Consorci prevista a l’art. 13.2.a) de la Llei 15/2014
o el nomenament de representant d’aquest Ajuntament en la Comissió Liquidadora
cas de dissolució del Consorci.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció Municipal per tal que notifiqui
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques aquest acord als efectes de
manteniment de la Base de Dades General de Entitats Locals i de l'Inventari de Ens
del Sector Públic Local d’acord amb el que preveu l’article 11 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació amb la finalitat que es modifiqui la sectorització
efectuada en desembre de 2014 del Consorci de la Xarxa de Teatres Públics de
Catalunya a efectes de la comptabilitat nacional.
SISÈ.- Fer públic aquest acord per mitjà d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
als efectes de general coneixement.

REGIDORIA D'ESPORTS I JOVENTUT

DICTAMEN 19.PER A L’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DE L’ESTUDI NECESSARI PER A LA
REORDENACIÓ DELS ESPAIS DE TERRENYS D’AMBDUES INSTITUCIONS
CONFRONTANTS A LA ZONA NORD D’AQUESTA CIUTAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP,
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Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Vista la minuta del conveni marc de col·laboració entre aquest Ajuntament i la
Universitat de Barcelona per a la realització de l’estudi necessari per a la reordenació,
dels l’espaïs de terrenys d’ambdues institucions confrontants a la zona nord
d’aquesta ciutat.
Per provisió del Regidor de Govern d’Esports i Joventut, de data 12 de desembre de
2014, es va disposar el iniciï dels tràmits administratius adients per tal de formalitzar
el referit conveni i es va proposar la designació del representant municipal a la
comissió paritària a que s’al·ludeix a l’apartat 1 de la clàusula tercera del dit conveni.
Consta a l’expedient administratiu informe jurídic emès per l’Assessoria Jurídica en
data 12 de desembre de 2014.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Esports i Joventut , segons els articles
45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni marc de col·laboració entre aquest
Ajuntament i la Universitat de Barcelona per a la realització de l’estudi necessari per a
la reordenació, dels l’espaïs de terrenys d’ambdues institucions confrontants a la
zona nord d’aquesta ciutat que literalment es transcriu a continuació:
“REUNITS
D’una part, la Sra. Núria Marín i Martínez, Alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat,
per al qual càrrec va estar elegida en la sessió extraordinària celebrada pel Ple
municipal en data 11 de juny de 2011.
D’altra,el Dr. D.R.S., Rector de la Universitat de Barcelona, per al qual càrrec va estar
nomenat per Decret 160/2012, d’11 de desembre (DOGC núm. 6272, de 12 de
desembre de 2012).
Ambdues parts, actuant en representació orgànica dels seus respectius ens i en
exercici de les competències atorgades, respectivament, per l’article 124.4.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 71.1 de
l’Estatut de la Universitat de Barcelona, aprovat per Decret 246/2003, de 8 d’octubre
(DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre de 2003), es reconeixen mútuament i
recíprocament en la qualitat amb la qual cadascú intervé, així com la capacitat legal
suficient per a l’atorgament d’aquest conveni marc de col·laboració i, a tal efecte,
MANIFESTEN
I.

Que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat és titular de l'espai de terreny que
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figura a l’Annex d’aquest conveni, el qual llinda amb terrenys de la Junta de la
Universitat de Barcelona, amb terrenys de "Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A."
i amb vials d'accessos a la Ronda de Dalt de l'Avinguda de la Diagonal.
II.

Que la Universitat de Barcelona és titular de les instal·lacions esportives
universitàries ubicades a l’avinguda Diagonal, 695-701 de Barcelona,
gestionades de forma directa per mitjà del Servei d’Esports de la dita Universitat.
Aquesta instal·lació compta amb piscina, pistes de tennis i pàdel, sales
d’activitats dirigides i de condicionament físic, camp de futbol amb gespa artificial
i camp de rugbi, pavelló poliesportiu i pista d’atletisme.

III. Que és voluntat d’ambdues parts col·laborar en la realització de l’estudi
necessari per a la reordenació de l'espai i serveis descrits, amb la finalitat de
millorar els serveis que es presten als usuaris, optimitzar-los, evitar competències
innecessàries entre ells i promoure la seva sostenibilitat econòmica, tot això amb
manteniment dels seus usos actuals.
I, amb aquests manifestacions, les parts convenen subscriure el present conveni
marc de col·laboració amb subjecció a les següents

CLÀUSULES
Primera.- Objecte
Aquest conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre les parts per tal
de realitzar l’estudi necessari per a la reordenació i actualització de l'espai referit al
manifest primer, amb la finalitat de millorar les activitats i serveis que es presten als
usuaris, optimitzar-los, evitar competències innecessàries entre ells i promoure la
seva sostenibilitat econòmica, tot això amb manteniment dels seus usos actuals.
Segona.- Adhesió d’altres entitats del sector públic
1. La col·laboració establerta en virtut d’aquest conveni marc restarà oberta a
l’adhesió d’altres entitats del sector públic amb interessos concurrents en l’àmbit
territorial o en els projectes que sorgeixin dels convenis específics de
col·laboració, sempre que puguin aportar elements de millora en el mateix, tant pel
que fa als serveis prestats a la ciutadania, com a l’optimització de recursos i espais
i a la racionalització del conjunt dels equipaments.
2. L’adhesió d’una altra entitat del sector públic a aquest conveni marc requerirà la
seva aprovació per l’òrgan competent de l’entitat que es pretén adherir i la seva
acceptació per l’òrgan competent d’ambdues parts.
3. Aquesta adhesió es formalitzarà mitjançant l’aprovació, per l’òrgan competent de
totes les parts implicades, i la signatura del corresponent conveni específic de
col·laboració, on, entre altres, s’hauran de preveure les aportacions de cadascuna
de les parts, inclosa la nova entitat adherida, així com la seva durada i el règim de
les modificacions que puguin produir-se.
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Tercera.- Comissió paritària i convenis específics de col·laboració
1. Es crea una comissió paritària composada per un representant d’ambdues parts,
composició que formalment s’haurà de modificar amb la incorporació d’altres
entitats del sector públic. Per a això, amb l’aprovació d’aquest conveni, cadascuna
de les parts designarà el seu representant.
2. Aquesta comissió tindrà per objecte el impuls, la coordinació i l’estudi de les
propostes que ambdues parts presentin en relació a l’objecte del present conveni
marc.
3. Les actuacions que sorgeixen a proposta de la comissió paritària hauran de
desenvolupar-se en convenis específics de col·laboració. A tal efecte, les
condicions i aportacions de cada una de les parts, en relació a les actuacions
previstes en la clàusula primera i de les altres que es puguin dur a terme en el
futur, que s’hauran d’ajustar al marc pressupostari corresponent, es formalitzaran,
a proposta de la Comissió paritària, en convenis específics de col·laboració, els
quals s’aprovaran pels òrgans competents d’ambdues parts en desenvolupament
d’aquest conveni marc.
Quarta.- Encàrrec del projecte
1. Les parts, de mutu acord i prèvia aprovació i formalització d’un conveni específic
de col·laboració a tal efecte, podran encarregar a un equip extern de reconeguda
solvència en la matèria, l’elaboració d’un estudi que tingui per objecte una
proposta de reordenació d’espais, serveis i instal·lacions d’ambdós equipaments i
les millores necessàries per a la seva optimització, tant per prestar un millor servei
als usuaris, com respecte de la utilització dels recursos.
2. Quant a la despesa que originarà l’encàrrec, en el dit conveni específic de
col·laboració s’hauran de preveure els compromisos econòmics que hagin
d’assumir cadascuna de les parts.
3. Aquest encàrrec restarà sotmès a les normes de contractes del sector públic que,
en raó de la quantia i la seva naturalesa, li resultin d’aplicació.
Cinquena.- Modificació del conveni
Aquest conveni podrà ser modificat i ampliat per acord mutu de les parts, per a la qual
cosa els seus òrgans competents hauran d’aprovar la dita modificació i/o ampliació.
Sisena.- Confidencialitat
Les parts es comprometen a mantenir la màxima confidencialitat respecte de les
gestions que es realitzin en relació al present conveni, tant pel que fa a les relacions i
propostes entre les parts, com les relacions amb terceres persones que en una
modalitat o altre puguin participar en el mateix.

…/…

65

Setena.- Vigència
Aquest conveni tindrà una durada de dos anys, comptats des de la data de la seva
signatura, prorrogant-se’l tàcitament per períodes anuals successius, llevat que
alguna de les parts ho denunciï amb una antelació d’un mes a l’acabament del
període vigent o de la seva pròrroga.
Vuitena.- Resolució
El present conveni es resoldrà per les causes següents:
1. Per venciment del termini de vigència o de les seves pròrrogues.
2. Per mutu acord de les parts, especialment per impossibilitat legal o material
de dur a terme l’objecte del mateix.
3. Per voluntat unilateral d’alguna de les parts, quan l’altre incompleix greument
algú dels compromisos assumits, especialment els que fan referència a la
confidencialitat i al finançament de les actuacions.
4. Per denúncia d’alguna de les parts en la forma establerta en la clàusula
anterior.
Novena.- Interpretació i jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa i, en conseqüència, qualsevol divergència
que pugui sorgir en ordre a la seva interpretació, modificació, aplicació, execució i/o
resolució, les parts es comprometen a intentar resoldre-les de mutu acord, sotmetentse, en cas de litigi, a la jurisdicció contenciós administrativa.
I perquè així consti, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni de
col·laboració, per duplicat i a un sol efecte, a la ciutat i en la data indicades a
l’encapçalament.”
SEGON.- DESIGNAR, com a representant d’aquest Ajuntament en la comissió
paritària a què s’al·ludeix a l’apartat 1 de la clàusula tercera del dit conveni, al Sr.
L.F.M., cap del servei d’Esports i Joventut.
TERCER.- FACULTAR a l’Alcaldessa - Presidenta d’aquest Ajuntament per a la
signatura del conveni marc de col·laboració transcrit en el primer acord.
QUART.- PUBLICAR el reiterat conveni al DOGC i a la web municipal.
CINQUÈ.- REMETRE certificat de la Secretaria General del Ple sobre l’aprovació
d’aquest conveni, juntament amb una còpia literal del seu text, a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- TRASLLADAR els anteriors acords a La Universitat de Barcelona, a l’Alcaldia-
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Presidència i a la Regidoria de Govern d’Esports i Joventut.

DICTAMEN 20.RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
ATORGADA PER ACORD DE PLE DE 28 DE MAIG DE 2013 A L’ENTITAT
“CENTRO DE DEPORTES HOSPITALET”, PER UN IMPORT DE 265.304 EUROS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 9 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:

VIST que per acord del Ple de 28 de maig de 2013, es va atorgar la subvenció
següent:
Entitat beneficiària: CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET
(NIF V-08973364)
Import subvenció concedida: 265.304,00 euros
Activitat subvencionada: Temporada esportiva 2012/13.
Cost total de l’activitat: 604.304,00 euros
Cost total justificat: 548.843,59 euros
Expedient: U030401/29

ATÈS que l’entitat beneficiària ha presentat a la Regidoria d’Esports i Joventut la
justificació de la subvenció, dintre del termini establert i adjuntant la documentació
exigida a l’apartat 11 de les bases específiques de la convocatòria del concurs públic
per a l’atorgament de subvencions per a l’exercici econòmic de l’any 2013 (BOPB
04/01/2013).
VIST l’informe emès pel Cap de servei d’Esports i Joventut, àrea gestora d’aquesta
subvenció, el dia 27 de novembre de 2014.
VISTA la proposta favorable de la Comissió Qualificadora del concurs públic per a
l’atorgament de subvencions, reunida el dia 1 de desembre de 2014, segons la qual
es considera que l’entitat beneficiària ha acreditat la realització del projecte
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subvencionat per un import total de 548.843,59 euros.
VIST l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica el dia 2 de desembre de
2014.
VIST el règim i procediment de justificació de subvencions regulat als articles 30 a 33
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, articles 69 a
87 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions, i articles 28 i 29 de l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions (BOPB 10/02/2005).
VIST l’apartat 12 de les bases específiques d’aquesta convocatòria.
VIST l’article 86 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que diu: “Quan el
beneficiari de la subvenció posi de manifest en la justificació que s’han produït
alteracions de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la mateixa,
que no alterin essencialment la naturalesa o objectius de la subvenció, que haguessin
pogut donar lloc a la modificació de la resolució conforme a l’establert en l’apartat 3.1
de l’article 17 de la Llei general de subvencions, havent-se omès el tràmit
d’autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan competent podrà
acceptar la justificació presentada, sempre que tal acceptació no suposi danyar drets
de tercers.”
ATÈS que CENTRO DE DEPORTES HOSPITALET ha presentat la justificació de les
subvencions al Registre General de l’ajuntament i s’ha comprovat tant la realització
dels projectes subvencionats com el compliment de la finalitat i objectius dels
mateixos, però s’ha produït un canvi en el percentatge que representa la quantia de la
subvenció sobre el pressupost del projecte presentat, donat que l’entitat ha destinat
part dels ingressos previstos al pressupost a fer efectiu l’abonament de despeses no
contemplades a efectes de justificació, tal i com s’especifica als informes tècnic i
jurídic abans esmentats.
ATÈS que l’article 32 de la Llei general de subvencions estableix que serà l’òrgan
concedent qui comprovarà l’adequada justificació de la subvenció, així com la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o
gaudi de la subvenció.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Esports i Joventut i amb el dictamen previ
de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones,
ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR que l’entitat CENTRO DE DEPORTES DE HOSPITALET ha
acreditat la realització del projecte subvencionat per Acord de Ple de 28 de maig de
2013, amb un cost final de 548.843,59 euros, atès que no s’han alterat essencialment
els objectius de la subvenció ni l’acceptació de la justificació suposa perjudicis a drets
de tercers, de conformitat amb el que preveuen l’article 86 del Reial decret 887/2006 i
l’apartat 12 de les bases específiques de la convocatòria.
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SEGON.- ACCEPTAR la justificació presentada pel CENTRO DE DEPORTES
HOSPITALET, per un import de 548.843,59 euros, corresponent a la subvenció
atorgada per Acord de Ple de 28 de maig de 2013, per un import de 265.304,00euros,
amb la finalitat de subvencionar les activitats esportives corresponents a la
Temporada 2012/13.
TERCER.- DONAR TRASLLAT del present acord al Centro de Deportes Hospitalet, al
regidor d’Esports i Joventut, al cap de servei d’Esports i Joventut, a l’habilitat de
l’àrea, al Registre d’Entitats, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Secretaria
General.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 21.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 6.000,00 EUROS IVA INCLÒS, DERIVADA
DE
L’ACOLLIDA
PERMANENT
DELS
ANIMALS
DE
COMPANYIA
CORRESPONENTS AL MUNICIPI DE L’HOSPITALET I QUE ROMANEN A LES
DEPENDÈNCIES DEL RMAC DE SANT BOI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió de la tinenta d’alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Família,
s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al reconeixement de les
obligacions derivades de l’acollida permanent dels animals de companyia
corresponents al municipi de L’Hospitalet i que romanen a les dependències del
RMAC de Sant Boi de Llobregat. (RC-10/14)
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdit com a
conseqüència dels treballs realitzats, pel que s’hauria de reconèixer un crèdit a favor
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import total de 6.000,00 euros es
podrà formalitzar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.3130.227.06.50 del
pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140044944 de data 1 de desembre, emès per la Intervenció General.
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VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial Decret
500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta de la tinenta d'Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Família, i amb
dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones,
ACORDA:
Primer.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents a les despeses
derivades de l’acollida permanent dels animals de companyia corresponents al
municipi de L’Hospitalet i que romanen a les dependències del RMAC de Sant Boi de
Llobregat, des de data 1 de gener de 2014.
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat, amb Número de Identificació Fiscal P-0819900B, en concepte
de l’acollida permanent dels animals de companyia corresponents al municipi de
L’Hospitalet i que romanen a les dependències del RMAC de Sant Boi de Llobregat,
des de l’1 de gener 2014, per un import total de 6.000,00 euros IVA inclòs.
Tercer.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per import 6.000,00 euros IVA inclòs, es
podrà formalitzar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.3130.227.06.50 del
pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140044944 de data 1 de desembre, emès per la Intervenció General.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que disposa
el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a la
Secció de Gestió Econòmica i Administració i als Serveis Tècnics Municipals.

DICTAMEN 22.PER APROVAR LA MODIFICACIO DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I EL CONSELL
COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS
COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PELS ALUMNES
DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI PER AL CURS 2014-2015, EN EL SENTIT
D’AMPLIAR L’APORTACIÓ ECONOMICA EN LA QUANTITAT DE 600.000,-€.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament de L’Hospitalet, en tant que municipi, té la competència per a
estudiar i detectar les necessitats socials en el seu territori, i ha de complir les
funcions pròpies dels serveis socials bàsics (art. 31 de la Llei 12/2007, de Serveis
Socials).
ATÈS que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, defineix el sistema de
serveis socials com el conjunt d’intervencions públiques que tenen com a objectiu
garantir les necessitats bàsiques i socials de la ciutadania, entenent com a
necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i de la qualitat de vida de cada
persona. Així mateix, aquesta llei preveu i anima a que aquestes garanties es
fonamentin a través de la col·laboració amb entitats d’iniciativa social, les quals són
un element definitori i clau del sistema de serveis socials.
D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la
Infància i de la Adolescència assigna a les administracions locals la responsabilitat
del treball preventiu i l’atenció de les situacions de risc. I promulga el benestar
personal i social de la infància i de la adolescència, anteposant com a prioritari
l’interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no només en els
àmbits de protecció i de la família.
En aquest sentit, es potencien els aspectes referents a la personalitat dels/les
menors, garantint el desenvolupament lliure i harmoniós de les seves capacitats
físiques, mentals, educatives i d’aprenentatge que promoguin el benestar.
ATÈS que Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials preveu que l’Administració
Col·labori amb entitats d’iniciativa social orientades a l’objectiu que estableix la llei:
“garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans”. Les entitats de la iniciativa social
són un element clau en el foment del sistema de serveis socials.
ATESA la situació de greu crisi econòmica que s’està vivint i la repercussió que
aquesta està tenint en les possibilitats d’ingressos familiars per fer front a la cobertura
de necessitats primàries, ha fet, d’una banda, augmentar el nombre de famílies que
pateixen aquesta situació de desavantatge social i, d’altra, una repercussió en el
desenvolupament dels infants i la cobertura de la seva alimentació.
Les persones peticionàries de l’ajut de menjador pateixen dificultats socials i
econòmiques greus i que les dotacions econòmiques que hi assigna la Generalitat de
Catalunya són insuficients per atendre totes les peticions i cobrir totes les necessitats,
molts d’aquests alumnes reben ajudes socials directament de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, que es destinen a complementar els ajuts atorgats pel Consell Comarcal
al no poder assumir les famílies el cost del menjador escolar.
ATÈS que el Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, diverses competències en matèria d’ensenyament, entre
les que s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per necessitats
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socioeconòmiques als alumnes de les escoles sostingudes amb fons públics dels
municipis de la comarca, que es financen amb les assignacions que, a l’efecte i per a
cada curs escolar determina, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, que les transfereix a l’administració comarcal.

ATÈS que la correlació entre pobresa i infància és molt alta i, en la mesura que
impedeix donar oportunitats als infants, els determina com a col·lectiu amb escasses
possibilitats de sortir de la situació d’exclusió, és a dir, que els condemna a la
cronificació. La pobresa dels infants té un fort impacte en el desenvolupament
cognitiu, en l’èxit escolar i en el benestar psicològic futur.
VIST que per Acord de Ple del Consell Comarcal del Barcelonès, en sessió de 26 de
març de 2014, ha aprovat les bases de concessió d’ajuts individuals de menjador pels
alumnes dels centres escolars públics.
VIST que mitjançant Acord de Ple adoptat en sessió de data 22 de juliol de 2014, es
va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
i el Consell Comarcal del Barcelonès per l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts
individuals de menjador per als alumnes de les escoles del municipi per al curs 20142015. Conveni que es va signar en data 23 de juliol de 2014.
ATÈS que l’acord 9è. del conveni preveu la modificació del mateix per acord exprés
de les parts en qualsevol moment.
ATES que davant la previsió d’increment dels/les menors que han ingressat al curs
escolar 2014-2015 i per tal de garantir davant de la demanda un major accés a l’ajut
de menjador escolar dels/les menors de L’Hospitalet que es troben en greu situació
de crisi i exclusió social.
VIST l'informe tècnic favorable per a la seva aprovació emès per la Cap de Secció de
Serveis Socials de l’Àrea de Benestar i Famílies.
VISTA la minuta d’acta de mutu acord per la qual les parts acorden la modificació del
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el Consell
Comarcal del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts
individuals de menjador per als alumnes de les escoles del municipi per al curs 20142015.
VIST la conformitat de la present modificació per part del Consell Comarcal del
Barcelonès, així com la certificació d’aprovació de la seva Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 19 de novembre de 2014.
ATÈS que figura a l’expedient documentació comptable conforme consta dotació
econòmica per cobrir les despeses del present conveni, al pressupost general de
l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici 2014. Subordinant a l’existència de crèdit
adequat i suficient les despeses que corresponguin a l’exercici 2015, de conformitat
amb l’art. 174 de la LRHL.
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VIST l’informe de l’Assessora Jurídica de l’Àrea.
VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per raó de la quantia, de
conformitat amb l’art. 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici
corresponent.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les
Persones,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta d’acta de mutu acord de modificació del Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del
Barcelonès per a l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de
menjador per als alumnes de les escoles del municipi per al curs 2014-2015, en el
sentit d’AMPLIAR l’aportació econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet en la
quantitat de 600.000,00€, per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació de
menjador escolar dels/les menors de L’Hospitalet que es troben en greu situació de
crisi i exclusió social, text literal que es transcriu a continuació:
“MANIFESTEN
I.- Que mitjançant Acord de Ple adoptat en sessió de data 22 de juliol de 2014, es va
aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el
Consell Comarcal del Barcelonès per l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts
individuals de menjador per als alumnes de les escoles del municipi per al curs 20142015. Conveni que es va signar en data 23 de juliol de 2014.
II.- Que l’acord 9è. del conveni preveu la modificació del mateix per acord exprés de
les parts en qualsevol moment.
III.- Que davant la previsió d’increment dels/les menors que han ingressat al curs
escolar 2014-2015 i per tal de garantir davant de la demanda un major accés a l’ajut
de menjador escolar dels/les menors de L’Hospitalet que es troben en greu situació
de crisi i exclusió social, ambdues parts convenen en modificar el present conveni,
per la qual cosa,
ACORDEN
PRIMER.- AMPLIAR l’aportació econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet en la
quantitat de 600.000,00€, per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació de
menjador escolar dels/les menors de L’Hospitalet que es troben en greu situació de
crisi i exclusió social.
SEGON.- Fixar l’aportació municipal total del conveni, establerta al pacte 4rt, en
1.800.000,00€ (1.200.000,00€ establerts per conveni més 600.000,00€ que
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s’amplien), desglossats de la següent forma:
 600.000,00€ per a l’exercici 2014.
 1.200.000,00€ per a l’exercici 2015.
Les aportacions relatives a l’exercici 2015 restaran subordinades al crèdit del exercici,
autoritzat en els pressupostos municipals. Així com a ser justificada de conformitat
amb els termes pactats a l’acord 7è del conveni.
TERCER.- Distribuir les quantitats aportades de la següent forma:
 600.000 euros al setembre de 2014 que es destinaran a atendre el pagament
dels ajuts complementaris corresponents al primer trimestre del curs.
 600.000 euros al gener de 2015 que es destinaran a atendre el pagament dels
ajuts complementaris corresponents al segon trimestre del curs.
 600.000 euros a l’abril de 2015 que es destinaran a atendre el pagament dels
ajuts complementaris corresponents al tercer trimestre del curs.
QUART.- S’entenen per modificats els pactes del conveni que determinen les
aportacions econòmiques, en especial el pacte 7è relatiu als imports a justificar. I es
mantenen les mateixes condicions convenials.
I en prova de conformitat, ho signen ambdues parts per duplicat i a un sol efecte, en
el lloc i la data indicats en l’encapçalament.”.
SEGON.- APROVAR una despesa per l’exercici 2014 de 200.000,00.-€, amb càrrec a
l’aplicació pressupostaria núm. 05.2310.489.01.07 segons document comptable RC
núm. 140043566 de data 20/11/2014 emès per la Intervenció General, i
CONDICIONAR l’aportació de 400.000,00€ més de l’exercici 2015 al compliment del
pacte del conveni referent a la forma de justificació de l’aportació atorgada per
l’Ajuntament durant l’exercici 2014, i subordinar a l’existència de crèdit adequat i
suficient dotat en els pressupostos municipals per l’exercici 2015.
TERCER.- Fixar l’aportació municipal total del conveni, establerta al pacte 4rt, en
1.800.000,00€ (1.200.000,00€ establerts per conveni més 600.000,00€ que
s’amplien), desglossats de la següent forma:
 600.000,00€ per a l’exercici 2014.
 1.200.000,00€ per a l’exercici 2015.
Les aportacions relatives a l’exercici 2015 restaran subordinades al crèdit de l’exercici
autoritzat en els pressupostos municipals, així com a ser justificada de conformitat
amb els termes pactats a l’acord 7è del conveni.
QUART.- Distribuir les quantitats aportades al conveni de la següent forma:
 600.000 euros al setembre de 2014 (400.000,00€ establerts per conveni
més 200.000,00€ que s’amplien),que es destinaran a atendre el pagament
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dels ajuts complementaris corresponents al primer trimestre del curs.
 600.000 euros al gener de 2015 (400.000,00€ establerts per conveni més
200.000,00€ que s’amplien), que es destinaran a atendre el pagament dels
ajuts complementaris corresponents al segon trimestre del curs.
 600.000 euros a l’abril de 2015 (400.000,00€ establerts per conveni més
200.000,00€ que s’amplien),que es destinaran a atendre el pagament dels
ajuts complementaris corresponents al tercer trimestre del curs.
CINQUÈ.- FACULTAR a la senyora Maria Dolores Fernández i Bosch, Tinenta
d’alcaldia de Benestar i Famílies, per a la signatura de tots els documents que se’n
derivin.
SISÈ.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès, a la
Tinenta d’alcaldia de Benestar i Famílies, a la cap de Secció de serveis socials, a
l’Habilitació de l’Àrea i a la Intervenció General.

DICTAMEN 23.PER APROVAR LA MINUTA DE LA PRÒRROGA PER A
L’EXERCICI 2015, DEL SEGON CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, EL DEPARTAMENT DE BENESTAR
SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ELS AJUNTAMENTS
DE BARCELONA, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, SANT ADRIÀ DEL BESÒS, I
SANTA COLOMA DE GRAMENET, SUARA COOPERATIVA, FUNDACIÓ PERE
TARRÉS, FUNDACIÓ BLANQUERNA, FUNDACIÓ CHAMPAGNAT, FUNDACIÓ
FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ “LA CAIXA, I DELOITTE ADVISORY, SL,
PER A LA POSADA EN MARXA DEL PROJECTE D’ATENCIÓ INTEGRAL I
INTEGRADA DE LA POBRESA INFANTIL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat d’iniciativa social amb una
llarga experiència en l’atenció als col·lectius més vulnerables, i amb una especial
sensibilitat en la repercussió que l’actual crisi està tenint en la pobresa infantil i en el
risc de l’exclusió social. També té dilatada experiència en el treball coordinat amb els
Serveis Socials Municipals, i en el desenvolupament de diversos programes socials,
molts d’ells en col·laboració amb els Ajuntaments. I arreu és reconeguda la seva
professionalitat, dedicació, proximitat i eficàcia en l’atenció als més vulnerables.
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ATÈS que Càritas Diocesana de Barcelona posa en marxa un Programa específic
d’atenció integral i integrada a famílies i a infants en situació de risc d’exclusió social,
per fer front a un dels problemes més greus que, en opinió dels principals
especialistes en matèria de pobresa, té avui la societat catalana, que és el de la
pobresa en la petita infància.
Aquest Programa té com a objectiu eradicar les conseqüències de la pobresa infantil
hereditària i prevenir-ne els factors de cronificació, mitjançant un treball intensiu,
integral i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat, per a la
capacitació primerenca de les potencialitats, tant de l’infant com de la seva família.
ATÈS que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, defineix el sistema de
serveis socials com el conjunt d’intervencions públiques que tenen com a objectiu
garantir les necessitats bàsiques i socials de la ciutadania, entenent com a
necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i de la qualitat de vida de cada
persona. Així mateix, aquesta llei preveu i anima a que aquestes garanties es
fonamentin a través de la col·laboració amb entitats d’iniciativa social, les quals són
un element definitori i clau del sistema de serveis socials.
D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la
Infància i de la Adolescència assigna a les administracions locals la responsabilitat
del treball preventiu i l’atenció de les situacions de risc. I promulga el benestar
personal i social de la infància i de la adolescència, anteposant com a prioritari
l’interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no només en els
àmbits de protecció i de la família.
En aquest sentit, es potencien els aspectes referents a la personalitat dels/les
menors, garantint el desenvolupament lliure i harmoniós de les seves capacitats
físiques, mentals, educatives i d’aprenentatge que promoguin el benestar.
ATÉS que la situació de crisi econòmica ha accentuat les situacions de manca de
recursos bàsics per a la subsistència entre la ciutadania, i que aquesta problemàtica
exigeix una resposta conjunta de totes les institucions i entitats de la ciutat. I que
aquesta resposta s’ha de vehicular optimitzant les xarxes assistencials ja existents i
sense duplicar de manera innecessària esforços personals ni materials.
ATÈS que la correlació entre pobresa i infància és molt alta i, en la mesura que
impedeix donar oportunitats als infants, els determina com a col·lectiu amb escasses
possibilitats de sortir de la situació d’exclusió, és a dir, que els condemna a la
cronificació. La pobresa dels infants té un fort impacte en el desenvolupament
cognitiu, en l’èxit escolar i en el benestar psicològic futur.
VIST que per Acord de Ple Municipal, en sessió de data 26 de juny de 2012, es va
aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Barcelona i
diferents entitats i administracions públiques, entre elles l’Ajuntament de L’Hospitalet,
per la posada en marxa del Programa de Prevenció de Pobresa Infantil.
VIST el conveni signat en data 5 de setembre de 2012 entre Càritas Diocesana de
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Barcelona i diferents entitats i administracions públiques, entre elles l’Ajuntament de
L’Hospitalet, per la posada en marxa del Programa de Prevenció de Pobresa Infantil.
VIST que per Acord de Ple Municipal, en sessió de data 29 d’abril de 2014, es va
aprovar el Segon Conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Barcelona, el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, els
Ajuntaments de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besós, i Santa
Coloma de Gramenet, Suara Cooperativa, Fundació Pere Tarrés, Fundació
Blanquerna, Fundació Champagnat, Fundació Formació i Treball, Fundació “La
Caixa, i Deloitte Advisory, SL, per a la posada en marxa del PROJECTE D’ATENCIÓ
INTEGRAL I INTEGRADA DE LA POBRESA INFANTIL (PAIDOS).
VIST que el pacte tretzè estableix que la Comissió Mixta de Seguiment acordarà a la
seva sessió anual la pròrroga de l’esmentat conveni.
VISTA la minuta d’acta de mutu acord del Projecte PAIDOS.
VIST l'informe tècnic favorable per a la seva aprovació emès per la Cap de Serveis
de l’Àrea de Benestar i Famílies.
VISTA la Provisió emesa per la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Benestar i Famílies
que dóna inici al corresponent expedient.
ATÈS que no resulta necessària l’existència de crèdit adequat i suficient, per la
finançació del present expedient.
VISTES les competencies atribuides al Ple Municipal Ple Municipal per l’aplicació de
l’art. 123 de la Llei 7/1985 RBRL al tractar-se d’un conveni marc.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les
Persones,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta d’acta acordant prorrogar per a l’exercici 2015, del
segon conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Barcelona, el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, els
Ajuntaments de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, i Santa
Coloma de Gramenet, Suara Cooperativa, Fundació Pere Tarrés, Fundació
Blanquerna, Fundació Champagnat, Fundació Formació i Treball, Fundació “La
Caixa, i Deloitte Advisory, SL, per a la posada en marxa del PROJECTE D’ATENCIÓ
INTEGRAL I INTEGRADA DE LA POBRESA INFANTIL (PAIDOS), amb una duració
prevista per un període inicial fins al 31 de desembre de 2014, amb possibilitat de
pròrroga per dos anys més, i amb el text literal que es transcriu a continuació:
“MANIFESTEN
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I.- Que per Acord de Ple Municipal, en sessió de data 26 de juny de 2012, es va
aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Barcelona i
diferents entitats i administracions públiques, entre elles l’Ajuntament de L’Hospitalet,
per la posada en marxa del Programa de Prevenció de Pobresa Infantil.
II.- Que el conveni signat en data 5 de setembre de 2012 entre Càritas Diocesana de
Barcelona i diferents entitats i administracions públiques, entre elles l’Ajuntament de
L’Hospitalet, per la posada en marxa del Programa de Prevenció de Pobresa Infantil.
III.- Que per Acord de Ple Municipal, en sessió de data 29 d’abril de 2014, es va
aprovar el Segon Conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Barcelona, el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, els
Ajuntaments de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besós, i Santa
Coloma de Gramenet, Suara Cooperativa, Fundació Pere Tarrés, Fundació
Blanquerna, Fundació Champagnat, Fundació Formació i Treball, Fundació “La
Caixa, i Deloitte Advisory, SL, per a la posada en marxa del PROJECTE D’ATENCIÓ
INTEGRAL I INTEGRADA DE LA POBRESA INFANTIL (PAIDOS).
IV.- Que el pacte tretzè estableix que la Comissió Mixta de Seguiment acordarà a la
seva sessió anual la pròrroga de l’esmentat conveni.
V.- Que les parts convenen en prorrogar el present conveni, per la qual cosa,
ACORDEN
PRIMER.- PRORROGAR el Segon Conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana
de Barcelona, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, els Ajuntaments de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del
Besós, i Santa Coloma de Gramenet, Suara Cooperativa, Fundació Pere Tarrés,
Fundació Blanquerna, Fundació Champagnat, Fundació Formació i Treball, Fundació
“La Caixa, i Deloitte Advisory, SL, per a la posada en marxa del PROJECTE
D’ATENCIÓ INTEGRAL I INTEGRADA DE LA POBRESA INFANTIL (PAIDOS), pel
període comprès de l’1 de gener al 31 de desembre de 2015.
SEGON.- Condicionar la present pròrroga a la signatura de l’acta que es celebrarà el
proper dia 11 de desembre de 2014 a les 9h de la Comissió Mixta de Seguiment, amb
el següent ordre del dia:
1. Seguiment i avaluació del projecte PAIDOS. Avaluació del compliment dels
compromisos 2012-2014.Valoració del treball dels equips PAIDOS.
2. Valoració del treball dels diferents projectes per les entitats col·laboradores.
3. Acordar la pròrroga del conveni segons pacte catorzè del mateix. Propostes
2014-2015
4. Torn obert de paraules
5. Cloenda
TERCER.- Fer constar que el servei objecte del contracte no s’ha vist interromput en
cap moment, atesa la necessitat del seu manteniment sense solució de continuïtat.
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QUART.- Mantenir les mateixes condicions convenials.
I en prova de conformitat, ho signen ambdues parts per duplicat i a un sol efecte, en
el lloc i la data indicats en l’encapçalament.”
SEGON.- DONAR trasllat dels presents acords a la cap de serveis de Benestar i
Famílies, a la cap de secció de serveis socials, a Càritas Diocesana de Barcelona,
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, els
Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet, Suara
Cooperativa, Fundació Pere Tarrés, Fundació Blanquerna, Fundació Champagnat,
Fundació Formació i Treball, Fundació “La Caixa” i Deloitte Advisory, SL i a la
Intervenció General.

DICTAMEN 24.PER IMPOSAR SANCIO A LA SRA. Z.M.M.C. PER
INFRACCIÓ A LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25 EUROS. EXP. NUM.
SA 27/14.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 5069/2014, de 17 de juny, es va incoar el
present procediment sancionador contra la Sra. Z.M.M.C., amb DNI
XXXXXXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per
presumptes infraccions contra la normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser notificades a la
imputada amb data 26/6/2014, com així consta en la corresponent diligència de
notificació.
VIST que consta la presentació per la imputada, en data 9/7/2014, d’un escrit
d’al·legacions al qual manifesta que la situació va ser puntual, que el gos era un
cadell i que no s’havia produït cap risc per a la seguretat de les persones, i acaba
sol·licitant una reducció en la proposta inicial de sanció.
ATÈS que, malgrat que les esmentades manifestacions no desvirtuen la presumpció
de veracitat de l’acta de denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de data 14/1/2014,
de la qual deriva el present procediment sancionador, sí que posen de manifest unes
circumstàncies que poden justificar una modul·lació en l’import de la sanció definitiva
a imposar, en aplicació del principi de proporcionalitat de l’art. 131 de la llei 30/1992,
LRJ-PAC.
VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 16 de juliol de 2014, on proposa
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estimar les al·legacions presentades i modular l’import de la sancio a imposar.
ATÈS el que disposa l’art. 89 de la llei 30/1992, LRJ-PAC
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ESTIMAR les al·legacions presentades en data 9 de juliol de 2014 per la
imputada, Sra. Z.M.M.C.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutiu d’una infracció de caràcter greu i
declarar a la Sra. Z.M.M.C., amb DNI XXXXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, autora de l’ esmentada infracció, tal i com es
deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- MODULAR l’import de la sanció proposada inicialment, rebaixant-lo al
mínim establert per a les infraccions greus en la llei 10/1999 a la Sra. Z.M.M.C.,
responsable de la comissió de la infracció que es descriurà i la sanció que es
relaciona, amb la quantitat seguent:
1. Portar el gos potencialment perillós, sense morrió i deslligat a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció: GREU
► Sanció definitiva: 150,25.-euros.
Considerar responsable dels fets, la Sra. Z.M.M.C., amb DNI XXXXXXXXXXX i
domicili al carrer XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 130 de la llei
30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessades i a la
Intervenció General.

DICTAMEN 25.PER IMPOSAR SANCIÓ A LA SRA. L.F.A. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300 EUROS. EX. SA 31 /14
VR.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 5329/2014, de 2 de juliol, es va incoar el present
procediment sancionador contra la Sra. L.F.A. per infracció de la Llei 10/99 de 30 de
juliol – portar el gos de raza potencialment perillosa deslligat i sense morrió a la via
pública.
VIST que l’ esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació, entre els dies 9 i 10 de juliol de 2014; raó per la
qual, i als efectes del que disposa l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van
notificar mitjançant publicació al BOPB de data 8/9/2014 i exhibició al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament entre els dies 2 i 15 de setembre de 2014.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de data 10 d’octubre de 2014 emesa per la Sra. Instructora.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 10 d’octubre de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
i declarar a la Sra. L.F.A., amb domicili a la Av. XXXXXXXXXXX autora de l’
esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR a la Sra. L.F.A.,(DNI XXXXXXXXXXXX) responsable de la
comissió de la infracció que es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat
següent:
1).-

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

DICTAMEN 26.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. J.L.C.S. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. SA 63/14
VR.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7334/2014, de 2 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador; l’ esmentada resolució i la proposta adjunta van
ser notificades a l’ imputat en data 17 d’octubre de 2014, com així consta en la
corresponent diligència de notificació
ATÈS que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VISTA la proposta definitiva de Resolució de la Sra. Instructora en data 03.11.2014
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 03.11.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter greu
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i declarar al Sr. J.L.C.S., amb passaport 7845270 domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, tal i com es deriva del procediment incoat a
l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.L.C.S., responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

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

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. J.L.C.S., amb domicili al
carrer XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992,
LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Instructora
i a la Intervenció General.

DICTAMEN 27.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. B.E.C.P. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05€. EXP. SA 62/14
VR.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
7333/2014, de 2 d’octubre, es va incoar el present procediment sancionador contra el
Sr. B.E.C.P., amb NIE XXXXXXXXXX i domicili a l’Avgda. XXXXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, per una infracció molt greu contra la normativa de protecció dels animals.
ATÈS que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
notificació personal en el domicili de l’imputat en data 7/10/2014, com així consta a la
corresponent diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’ imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
CONSIDERANT que a l’ esmentada resolució s’advertia a l’imputat que, de no
efectuar al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada
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proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la
persona imputada.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada per la Sra. Instructora en data
03/11/2014
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 03.11.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. B.E.C.P., amb NIE XXXXXXXXXXX i domicili a l’ Avgda.
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció
que es relaciona amb la quantitat següent:
a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida
per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de
la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret
170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. B.E.C.P. en aplicació de
l’art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei
30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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DICTAMEN 28.PER IMPOSAR SANCIO AL SR. V.C.A.A., PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300€. SA 21/14.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que en data 26.05.2014 es va dictar la resolució núm. 4345/2014, per la qual
s’incoava expedient sancionador i es proposava imposar a la Sra. V.C.A.A. amb NIE
XXXXXXXXXXX, amb domicili al carrer Plaça XXXXXXXXXXXXXXX d’Esplugues de
Llobregat , una sanció per presumptes infraccions contra la normativa de tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
VIST que l’esmentada resolució d’incoació i la proposta adjunta, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació, entre els dies 2 i 14 de juny de 2014; raó
per la qual, i als efectes del que disposa l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es
van notificar mitjançant publicació al BOPB de data 23/7/2014 i exhibició al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament entre els dies 10 i 22 d’octubre de 2014.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de la Sra. V.C.A.A., dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de la instructora de data 3 de novembre de 2014.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 3-11-2014 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- DECLARAR responsable dels fets, a la Sra. V.C.A.A., amb NIE X-3928310W, amb domicili al carrer Plaça XXXXXXXXXXXXXXXX d’Esplugues de Llobregat, en
aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- IMPOSAR a la Sra. V.C.A.A. la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
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1.-Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció: GREU
► Sanció definitiva: 300,00.-euros.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori, a la Intervenció General.

DICTAMEN 29.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. R.R.R.S. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25€. EXP. SA 25/14 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 4467/2014, de 28 de maig, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. R.R.R.S., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXX de l’Hospitalet per infracció de la llei 10/99 de gossos perillosos
(portar el gos de raça perillosa sense morrió a la via pública)
VIST que l’ esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació, entre els dies 3 i 10 de juny de 2014; raó per la
qual, i als efectes del que disposa l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van
notificar mitjançant publicació al BOPB de data 7/7/2014 i exhibició al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament entre els dies 1 i 12 de juliol de 2014.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 10.11.2014
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
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ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció de data 02.06.2014 imputada al Sr. R.R.R.S. mitjançant Resolució
núm. 4467/2014, de 28 de maig
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 10.11.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutiu d’una infracció de caràcter greu
i declarar el Sr. R.R.R.S. (DNI XXXXXXXXXXX) amb domicili al carrer XXXXXXXXXX
de l’Hospitalet, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
QUART.- IMPOSAR al Sr. R.R.R.S responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

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

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. R.R.R.S. (DNI
XXXXXXXXXXXXXX) amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en
aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 30.PER DECLARAR LA CADUCITAT
SANCIONADOR NÚMERO 41/11 A NOM DEL SR. R.H.J.

DE

L’EXPEDIENT

Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ.
S’hauria de determinar l’existència de responsabilitat en aplicació del RD 429/1993,
de 26 de març. Així mateix, al tractar-se d’un ingrés, es d’aplicació l'art. 219.4 del
Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i la Regla núm. 11 de la Instrucció reguladora
que desenvolupa el règim de control intern (acord plenari del 19/9/1997).” No obstant
això, es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 1194/2012, de 8 de febrer, es va incoar el
present procediment sancionador per una infracció a la normativa sobre tinença de
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gossos considerats potencialment perillosos.
VIST que, després de la corresponent tramitació processal, mitjançant Acord del Ple
municipal de data 24 de juliol de 2012 es va posar fi al procediment, imposant a
l’imputat, Sr. R.H.J., una sanció de 2.404,05.-euros per no disposar de la preceptiva
llicència municipal per a la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
VIST que l’ esmentada notificació va ser objecte de diversos intents infructuosos de
notificació en el domicili del sancionat i que, davant l’anterior i, als efectes de l’art.
59.5 de la llei 30/1992, LRJ -PAC, la resolució sancionadora es va notificar mitjançant
publicació al BOPB del dia 18 de setembre de 2012 i al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 17 i 29 de setembre de 2012.
VIST que, al no constar la presentació de cap recurs en el termini legalment previst,
va esdevenir ferma la resolució sancionadora i es va procedir a practicar la liquidació
6612000549LQ, contret 120055888 1000067R, per import de 2.404,05.-euros, la
qual, al no poder ser notificada en el domicili del sancionat, va ser publicada al BOPB
del dia 20 de gener de 2013 i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament entre els dies 21 de
gener i 1 de febrer de 2013.
ATÈS que, en data 5 de juliol de 2013 es va rebre en aquest Servei de Salut un
correu electrònic del Sr. R.H.J., on manifestava haver rebut l’ esmentada liquidació,
però en el seu domicili en Madrid, ciutat a la qual al·legava que es va traslladar a
viure l’any 2011. Al correu acompanyava diversa documentació, entre la que
figuraven dos certificats d’empadronament del municipi de Madrid.
ATÈS que, a posteriori, s’ha constatat que havien transcorregut més de sis mesos
entre la data d’incoació del present procediment sancionador (8 de febrer de 2012) i
la de la notificació de la resolució sancionadora (18 de setembre de 2012), l’ esmentat
procediment s’ha de considerar caducat (art. 20.6 del RD Decret 1398/1993, de 4
d’agost).
ATÈS que la declaració de caducitat del procediment, suposa que la liquidació
posterior no és ajustada a dret i hauria d’acordar-se la seva anul·lació (art. 64 LRJPAC, a “sensu contrario”).
Vist l’informe de L’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tienenta d’Alcaldia , titular de l’Area de Benestar i Famílies i
iamb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR LA CADUCIDAT DEL PROCEDIMENT i procedir a l’arxiu de
l’expedient sancionador per les raons esmentades en la part dispositiva.
SEGON.- Com a conseqüència de l’anterior: anul.lar i deixar sense efectes la
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liquidació que porta causa del mateix núm. 6612000549LQ, contret 120055888
1000067R per import de 2.404,05 euros.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a Intervenció i
a la Recaptació executiva d’aquest Ajuntamet.

DICTAMEN 31.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR.O.I.O. PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25€. EXP. SA 65/14 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7037/2014, de 25 de setembre, es va incoar el
present procediment sancionador al Sr. O.I.A., amb domicili al carrer XXXXXXXXXX
de l’Hospitalet per infracció de la llei 10/99 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
VIST que l’ esmentada resolució va ser objecte de diversos intents infructuosos de
notificació, entre els dies 13 i 14 d’octubre de 2014; raó per la qual, i als efectes del
que disposa l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ -PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOPB de data 10/11/2014 i exhibició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
entre els dies 31 d’octubre i 13 de novembre de 2014.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de resolució , dictada per la Sra. Instructora en data 27
de novembre de 2014.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA,
PRIMER- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 27.11.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
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relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. O.I.A., amb domicili al carrer XXXXXXXX de l’Hospitalet,
responsable de la comissió de la infracció que es descriurà i la sanció que es
relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

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

Responsabilitat.- Es considera responsable dels fets, el Sr. O.I.A., amb domicili al
carrer XXXXXXXXXX de l’Hospitalet.en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 32.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. J.A.C. PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25€. EXP. SA 64/14 VR.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7335/2014, de 2 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.A.C., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999 de gossos
perillosos.
ATÈS que l’ esmentada resolució va ser objecte de diversos intents infructuosos de
notificació, entre els dies 7 i 9 d’octubre de 2014; raó per la qual, i als efectes del que
disposa l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant publicació
al BOPB de data 23/10/2014 i exhibició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament entre els
dies 17 i 29 d’octubre de 2014.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de resolució , dictada per la Sra. Instructora en data 14
de novembre de 2014.
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VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:

ACORDA,
PRIMER- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 14.11.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. J.A.C., amb domicili al carrer XXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, responsable de la comissió de la infracció que es descriurà i la sanció
que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

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

Responsabilitat.- Es considera responsable dels fets, el Sr. J.A.C., amb domicili al
carrer XXXXXXXXX de l’ Hospitalet en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

DICTAMEN 33.PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL
PERIODE 17/11/2014 A 12/12/2014 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 8963
AL 9753.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 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. 8963
de data 17 de novembre de 2014 al núm. 9753 de data 12 de diciembre de 2014.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 34.PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JGL A LES SESSIONS NÚM. 44 DE 25 DE NOVEMBRE I 45, 46,47 I 48 DE 2, 9, 12
I 16 DE DESEMBRE DE 2014, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 44 de 25 de novembre i 45, 46, 47 i
48 de 2, 9, 12 i 16 de desembre de 2014, respectivament.
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PRECS I PREGUNTES

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

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 38945, de 22 de setembre de 2014, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 38945 i 38946 i data 22 de setembre de 2014
i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014,
en relació a:
“38945: Por la presente solicito conocer si desde diciembre de 2013 para la
prestación de alguno de los servicios que venía prestando este Ayuntamiento los
ciudadanos han tenido que trasladarse fuera de nuestro municipio para realizar la
tramitación de algún servicio”
“38946: Por la presente solicito conocer si desde diciembre de 2013 alguno de los
servicios que presta este Ayuntamiento a los ciudadanos ha sido remitido a
alguna administración superior”
Des del desembre de 2013 hem obert nous equipaments amb noves prestacions
de serveis, mercès a una gestió eficient que els ha garantit.
Cordialment,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 38946, de 22 de setembre de 2014, es va respondre per la Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, per escrit de data 22 de
novembre de 2014 i així consta literalment transcrit com a resposta a la pregunta
amb RGE 38945 de 22 de setembre de 2014.

•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple de 28 d’octubre de
2014, per la Sra. Elisabet Bas Pujol, regidora del grup municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada

…/…

93

per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández
Bosch, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta feta el passat dia 28 d’octubre en la sessió de Ple en
relació a problemàtica amb rosegadors en diferents punts de la Ciutat, i de la que
vàrem demanar pròrroga, dir-vos que:
•

El programa municipal de control de plagues té unes directrius tècniques
fonamentades en les tasques assignades als funcionaris tècnics per portar
endavant aquest programa, que es centra sobretot en criteris de lluita
integrada contra la presència de plagues; aquest sistema està avalat de fa
temps pel col·lectiu tècnic i científic, en aquesta matèria, recollit a més,
entre d’altres, en les webs de diferents entitats oficials: com són Diputació
de Barcelona, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, etc..

•

Per tant, la lluita contra la presència de rosegadors no depèn només de
que s’escampi més o menys verí, si no d’altres circumstàncies com poden
ser entre d’altres: civisme, neteja viària, manteniment d’infraestructures,
col·locació de barreres físiques, i evidentment també en el tractament
raticida, en la forma adient.

•

L’Ajuntament, com Administració Local, té la competència del control i del
tractament de plagues en l’espai públic, les seves infraestructures, i en els
edificis municipals. El control de plagues en l’interior de locals, finques
d’habitatges, o qualsevol altre espai de titularitat privada, correspon als
seus titulars portar-lo a terme, així com les mesures adients pel
manteniment de les condicions de salubritat en els espais dels quals són
titulars. Tot això segons diferent normativa vigent i específicament en
l’Ordenança Municipal de Convivència i Civisme .

•

En el Servei de Salut, s’atenen totes les sol·licituds ciutadanes per
presència de plagues i, independentment, existeixen uns controls i
tractaments sistemàtics a tots el districtes:
 Al Districte VI hi ha 20 punts fixats al clavegueram de control mensual,
a més de fer-se un tractament trimestral en els embornals de C. Prat,
Rbla. Marina, Av. Amèrica, Av. Carmen Amaya, i Av. Vilanova;
establerts per a aquest any.
 En el Districte I, en els barris Centre i Sant Josep, tenim 17 punts al
clavegueram de control mensual, i tractament sistemàtic trimestral, per
a aquest any, als següents carrers: Enric Prat del Riba, Josep Maria
de Segarra, Bellavista, Girona, Rbla. Marina, i Talaia (és a dir: zones
d’avaluació anual on es detecta més incidència).

A continuació es descriuen les actuacions realitzades en llocs concrets als quals
es fa esment en la consulta del Precs i Preguntes del Ple de 28 d’octubre:
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1.

En el barri El Gornal, aquest estiu, per sol·licituds ciutadanes s’han realitzat
12 tractaments raticides (Av. Vilanova, Av. Carmen Amaya, c. Juan de
Juanes, i c. Can Trias), afegits als control sistemàtics esmentats
anteriorment; a més d’haver-ne donat avís de reparació a Sigvial (Programa
d’incidències a la Via Pública) de dues arquetes, de desbrossament d’una
palmera del arbrat, on s’amagaven rosegadors; i avís d’alimentació de gats
de forma no adequada, que afavorien la presència de rates.

2.

Quant a les sol·licituds del barri de Bellvitge, vam actuar arrel de les
següents peticions: Rbla. Marina, 360-370, es van detectar llodrigueres dins
dels jardins que pertanyen a la comunitat, es va informar a les comunitats
del núm. 360 i del núm. 362 de les mesures correctores que devien assumir
les comunitats de propietaris, no obstant això també vam fer desratització,
és a dir, aplicació de bosses amb verí dins dels embornals de tota la zona.

3.

En el C. França núm.30 vam fer actuació i també vam detectar llodrigueres
de rates en el jardinet de la comunitat i en les dependències de comptadors
de l’aigua, vam informar a la comunitat de propietaris de les mesures
correctores que devien adoptar ells; també vam fer desratització a l’espai
públic en els embornals de tota la zona. Igualment vam atendre la sol·licitud
al C. França,32 i vam fer desratització a la zona al maig i al juliol.

4.

A finals d’octubre de nou vam fer prospeccions a la zona del carrer França i
Portugal: vam detectar caus de rata a C. França, 17 i a C. França 30, dins
dels jardinets de les comunitats. També vam detectar caus de rata al jardí
municipal, a la part posterior, del C. Portugal, 62; fent tractament raticida el
12 de novembre.

5.

Quant a la zona de Av. Mare de Deu de Bellvitge amb C. Ermita, per sota
del col·legi Joan XXIII, es van rebre diferents queixes dels veïns. Vam fer
tractaments raticides al setembre en diferents punts d’aquesta zona: Av.
Mare de Deu de Bellvitge, C. Ermita, 51, i C. Ermita,10-12 a prop de l’ermita
de Bellvitge. Es va fer transmetre al Sigvial el trencament de la tapa de
l’arqueta en la zona , a més de tractament de desratització.

6.

Cal indicar que també vam observar un estat de falta de manteniment al
Parc de Bellvitge, manteniment que ha d’efectuar l’AMB, i a la qual se li va
requerir per efectuar les accions de desratització a l’interior del parc, ja que
vam comprovar que hi havia nombroses llodrigueres, així com l’estat
d’abandó de l’estany, amb brutícia i presència de mosquits.

7.

Quant a l’Av. Europa, a demanda dels veïns, s’han fet quatre tractaments
raticides a les zones dels números: 160, 166, 170 i 225. També al núm. 222
vam detectar llodrigueres al jardí particular de la finca, i es va informar a la
comunitat de les mesures correctores a realitzar, per part nostra vam fer
tractament raticida als embornals.

…/…

95

8.

Pel que respecta al barri de Sant Josep, igualment es fa el control
sistemàtic, esmentat anteriorment. Concretament en relació a l’atenció de
sol·licituds ciutadanes, aquest estiu i començament de la tardor es van fer
les següents actuacions:




Desratització en embornals en la zona del C. Enric Prat de al Riba,
177-181 (a prop C. Rodés). Desratitzacions zona: C. Estrella, C.
Rodés, C. Galvany i C. Esquadres; i requeriment de desratització del
local del C. Esquadres, 19-21. (a on es va comprovar el seu
compliment). Pel que respecta al C. Almadén, no hem tingut cap
sol·licitud, no obstant això, ja que es fa esment, fem prospecció de la
zona per detectar possibles presència de caus de rata.
Quant al col·legi Pau Sans, està dins del control mensual de l’escoles
municipals que porta a terme l’empresa de control de plagues Sigeam,
contractada per l’Ajuntament, i per tant es fan els controls de
monitoreig i s’indiquen les mesures correctores que calguin, a la
Unitat de Serveis als Equipaments.

Per tant continuarem amb aquesta línia d’avaluació continua de la situació, que
ens permet fixar les zones prioritàries de control sistemàtic. Igualment
continuarem atenent les sol·licituds ciutadanes; i també seguirem amb les
estratègies de lluita integrada, amb la col·laboració i coordinació d’altres
departaments i estaments. A més de fer complir els requeriments iniciats.
Al mes de desembre està previst fer l’última tanda d’aquest any, de controls i
tractaments sistemàtics raticides. També les condicions climàtiques de finals de la
tardor i de l ’hivern fan minvar la presència exterior de plagues, no obstant això,
es mantenen totes les línies plantejades i les estratègies de prevenció adients.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple de 25 de novembre de
2014 per la Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández
Bosch, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 25
de novembre de 2014, i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del
Ple, en relació amb la neteja a l’entorn del IES Pedraforca, us comunico que
tenim constància d’aquestes queixes tant a la nostra Àrea com a la Regidoria de
Districte. Els serveis de neteja a la zona són els següents:
•
•
•
•

Escombrada manual de dilluns a divendres al matí
Escombrada de repàs de dilluns a divendres a la tarda
Aiguabatre amb freqüència setmanal, els dimarts i dimecres.
Equip hidronetejador cada divendres.”
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PLATAFORMA PER CATALUNYA
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple de 25 de novembre de
2014 pel Sr. Daniel Ordóñez González, regidor del grup municipal de Plataforma
per Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Regidor del Districte VI, Sr. Antonio Bermudo Avila, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 25
de novembre de 2014 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del
Ple, en relació a: rosegadors a Bellvitge i el Gornal, us informo el següent:
Una vegada consultat al Negociat de Salut Ambiental, us informo que en el
Districte VI hi ha 20 punts fixats, al clavegueram, de control mensual, porta
esquers amb bloc de raticida, d'aquesta manera es fa monitoratge del grau
d'activitat de rosegadors, segons el consum de raticida, i serveix de guia per
reforçar o be modificar les zones de tractament sistemàtic per a la següent
campanya.
Aquest any 2014, segons aquest criteri, el del nombre de sol•licituds, i el del
resultat de les prospeccions per a la detecció de llodrigueres de rates, es van
establir les zones de tractament sistemàtic: tractament trimestral en els
embornals, que van ser aquestes: C. Prat, Rbla. Marina, Av. Amèrica, Av. Carmen
Amaya, i Av. Vilanova.
A més d'atendre totes les sol·licituds ciutadanes per presència de plagues,
sistemàticament Sanitat realitza seguiment, mitjançant prospecció, de zones que
segons l'històric són reiteratives en la presència de rosegadors, com també
seguiment posterior en tots els casos que es valora tècnicament, després d'un
tractament raticida. Igualment amb col•laboració de personal de Pla d'Ocupació,
es fan "batudes" del territori, és a dir de l'espai públic, per a la detecció de
llodrigueres de rosegadors, entre d'altres aspectes que es vigilen relacionats amb
la salut ambiental.
En tot això hi ha una estreta col·laboració amb l'empresa de control de plagues,
contractada per l'Ajuntament: SIGEAM, que és la que realitza els tractaments
raticides, de la forma exposada anteriorment (a més del control en edificis
municipals.
Val a dir que la lluita integrada contra la presencia de plagues, comporta no
només l'aplicació de plaguicida, si no també d'altres mesures addicionals, com
són: les de neteja freqüent i manteniment de les infraestructures públiques
(clavegueram, reixes embornals, etc.), la neteja de l'espai públic, el
desbrossament d'espais verds, manteniment del arbrat municipal i verd
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ornamental, el manteniment de solars (públics o privats), el civisme ciutadà, etc.
De totes aquestes mesures és molt important que la neteja del clavegueram, es
realitzi freqüentment i de forma periòdica.
També cal assenyalar que l'Ajuntament té les competències de control de plagues
de l'espai públic, no així dels espais de titularitat privada. En aquest sentit, per
exemple, hi ha comunitats de veïns al barri de Bellvitge, que disposen de jardinet
al costat dels portals d'entrada, en els quals s'ha detectat en alguns casos,
llodrigueres de rates, i per tant correspon als seus titulars, la desratització, i així
és requereix quan es detecta.
També indicar que en el Parc de Bellvitge, -manteniment el qual correspon a
l'AMB-, hem detectat , que durant l'estiu i la tardor no s'ha fet manteniment: s'han
detectat nombroses llodrigueres de rosegadors i falta de manteniment de l'estany
ornamental. Es va fer requeriment a l'AMB, per a l'actuació de desratització i per
tant és reitera de nou aquesta sol•licitud a l'AMB, ja que els correspon el
manteniment i el control de plagues del Parc de Bellvitge.
Des de Salut Ambiental s’està preparant una proposta per fer una difusió
informativa, a les comunitats de veïns del barri de Bellvitge, en quant a la
prevenció de rosegadors (considerant l'assumpte dels jardinets privats i les
connexions dels claveguerons dels blocs).
També dir-vos que és cert que aquest any s’ha incrementat les queixes per
rosegadors al Districte VI
I per últim, comunicar-vos les actuacions realitzades en el 2014:
•
•

Bellvitge 61
Gornal 20

Això fa un total de 81 actuacions en el Districte VI de les quals 19 han estat
trameses a través de la Regidoria.
Actualment no tenim cap actuació pendent.
Restant a la vostra disposició per a qualsevol dubte o suggeriment, rebeu una
cordial salutació.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple de 25 de novembre de
2014 pel Sr. Daniel Ordóñez González, regidor del grup municipal de Plataforma
per Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que vareu realitzar durant la sessió del Ple de 25/11/2014
i amb número de registre d’entrada d’alcaldia 1871, de data 2/12/2014, i segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 19/12/2014 en relació
a: “distrito de la Florida, preguntar si ha habido...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

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

Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 6
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 21 de
novembre i 4, 10 i 11 de desembre de 2014 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 48.452, de 21 de novembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtut del artículo 55 del Reglamento
del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el
próximo pleno del día 23 de diciembre de 2014.
Tras reunión mantenida con responsables de la Escola Bressol El Guirigall sita en la
calle Francesc Moragas, 44 me informan del perjuicio que les ocasiona la existencia
de contenedores de basura cerca de la puerta de entrada y salida de dicha escuela,
máxime considerando que a pocos metros se encuentran las ventanas que dan a la
cocina de ese centro.
Por ello, ruego se consideren las distintas posibilidades de traslado de al menos los
dos contenedores de materia orgánica que hay en el lugar, estudiando la viabilidad
de su traslado a alguno de los siguientes lugares o al que este Ayuntamiento
considere más oportuno:
uso.

Francesc Moragas, 29: en el lugar no hay vecinos y está frente a un local sin
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Francesc Moragas, 38 esquina calle Provença: frente a la Escola Bressol
donde está situado el Bar Tabique, en ese lugar no hay vecinos y la entrada de ese
establecimiento es por la calle Provença.
Francesc Moragas, 58: en el lugar hay unos talleres mecánicos.
Otra opción sería trasladarlos a la esquina anterior del mismo cruce de
Francesc de Moragas con calle Provença.
Por todo lo expuesto, solicito se me informe de la valoración de las actuaciones a
realizar.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 48.452 i data 21 de novembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 19 de desembre de 2014, en relació amb
la ubicació dels contenidors del c. Francesc Moragas, 44, us comunico que aquesta
ubicació dels contenidors s’ha valorat en cada ocasió en què s’ha demanat el canvi. A
l’estiu del 2014, es van allunyar tot el possible els contenidors de la porta d’accés a
l’Escola Bressol, respectant la ubicació.
Respecte a les possibilitats de canvi que ens proposen, els informem que no es
poden ubicar als xamfrans perquè els camions de recollida no ho permeten. Les
altres ubicacions proposades, allunyen en excés els contenidors dels usuaris als
quals han de donar servei. Seguim buscant alternatives que millorin l’actual ubicació.”
2.- RGE núm. 50.363, de 4 de desembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido
Popular en virtut del artículo 55
del Reglamento del Pleno,
presenta el siguiente RUEGO al
pleno del día 19 de diciembre de
2014.
Una de las consecuencias del
proceso separatista es el boicot
deliberado a aquellos que no
simpatizan con la causa que
promueven CiU y ERC. La última
víctima de estos ataques han
sido los productores de cava
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catalán, que han visto cómo la Diputada Autonómica del Grupo
de Convergència i Unió, Elena Ribera, afirmaba que Freixenet “acababa de perder 2
millones de consumidores catalanes”.
En la misma línea han actuado las juventudes del partido de Oriol Junqueras,
señalando con el dedo a los productores de cava catalán partidarios de seguir juntos.
Por todo esto, este concejal
RUEGA
Que el Ayuntamiento de L’Hospitalet muestre su apoyo al cava catalán y que, en la
medida de lo posible, se utilice cava catalán en cualquier evento público, catering, o
similares que encargue este Ayuntamiento.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 50.363, de data 4 de desembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a què l’Ajuntament de
L’Hospitalet mostri el seu suport al cava català i que, en la mesura del possible,
s’utilitzi cava català en qualsevol esdeveniment públic, càtering, o similars que
encarregui aquest Ajuntament.
Us informo que em dono per assabentada de la vostra petició.
Cordialment,”

3.- RGE núm. 50.519, de 4 de desembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtut del artículo 55 del Reglamento
del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el
próximo pleno del día 19 de diciembre de 2014.
Este regidor y su grupo político solicitan conocer el coste total de suministro e
instalación de los siguientes elementos instalados en la Plaza del Ayuntamiento por la
campaña navideña:
-

Árbol navideño
Robot
Iluminación de la fachada del Ayuntamiento
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-

Iluminación de la Plaza del Ayuntamiento”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 50.519 de data 4/12/14, 51.098 de data 10/12/14
i 51099, de data 10/12/14 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del
Ple a efectes de què siguin contestades en el Ple Ordinari del dia 19 de desembre de
2014.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorrogues de l’ esmentades preguntes per
recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 51.098, de 10 de desembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtut del artículo 55 del Reglamento
del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el
próximo pleno del día 19 de diciembre de 2014.
Atendiendo que en el diario La Vanguardia del día 04/12/14 en la información que
recoge la intervención de la Alcaldesa en el foro Barcelona Tribuna se dice
textualmente que : “desde hace dos años, los servicios jurídicos del Ayuntamiento
están estudiando los posibles derechos que podría tener l’Hospitalet sobre una parte
de la zona Franca de Barcelona, ya que hay terrenos que pertenecen a la antigua
zona de la marina de l’Hospitalet, que fueron cedidos a principios del siglo XX a la
capital catalana…”
Este regidor y su grupo político solicitan tener acceso al trabajo que los servicios
jurídicos de este ayuntamiento están realizando en esta cuestión.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, per escrit de
data 19 de desembre de 2014 i així consta literalment transcrit com a resposta a la
pregunta número 3, RGE 50.519 de 4 de desembre de 2014.
5.- RGE núm. 51.099, de 10 de desembre de 2014.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtut del artículo 55 del Reglamento
del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el
próximo pleno del día 19 de diciembre de 2014.
Atendiendo que en el diario La Vanguardia del día 04/12/14 en la información que
recoge la intervención de la Alcaldesa en el foro Barcelona Tribuna se dice que el
acto fue presentado por Josep Ramoneda solicitamos conocer si se abonó alguna
cantidad por este concepto al Sr. Ramoneda. Asimismo solicitamos conocer si la
intervención de la Sra. Alcaldesa en ese foro generó algún tipo de gasto a este
ayuntamiento.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, per escrit de
data 19 de desembre de 2014 i així consta literalment transcrit com a resposta a la
pregunta número 3, RGE 50.519 de 4 de desembre de 2014.
6.- RGE núm. 51.396, d’11 de desembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtut del artículo 55 del Reglamento
del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el
próximo pleno del día 19 de diciembre de 2014.

Durante los últimos meses hemos tenido
constancia de la alerta que estudiantes,
residentes y visitantes de la Universidad de
Barcelona y el entorno del Hospital de Bellvitge
hacen pública respecto a persistentes alaridos
de perros todas las mañanas en horario laboral.
Trasladada dicha preocupación a este Grupo
Municipal, hemos podido constatar que en la
zona que según el Hospigrafic se referencia
como ED50, 425285,096, 4577820,369 m
efectivamente hay constantes ladridos de
perros cada cierta frecuencia por las mañanas
hasta las 14h.
Por esta razón, a este concejal le interesa saber:
¿Tiene o ha tenido constancia el Ayuntamiento de estos hechos?
En caso afirmativo, ¿sabe qué tareas se realizan en ese edificio y a qué se deben los
alaridos?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 51.396 i data 11 de desembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 19 de desembre de 2014, en relació a
lladrucs de gossos a l’entorn de l’Hospital de Bellvitge, dir-vos que es necessari
sol•licitar pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
15 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 28 de
novembre i 4 i 5 de desembre de 2014 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors
a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 49.694, de 28 de novembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 19-12-14.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que arrel de les denuncies dels veïns de la Plaça de Camilo José Cela,
ocasionades per les greus molèsties que provocaven els joves que juguen a pilota, es
va col·locar un senyal de “prohibit jugar a pilota”
Vist que actualment el senyal no hi és, per la qual cosa s’han tornat a concentrar-hi
joves, continuant les molèsties als veïns.
Entenent que és competència de l’administració vetllar pel descans i per fer complir la
normativa de civisme i convivència fet que, en aquest cas, no es compleix.
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PREGUNTA
1 .- Ha estat l’Ajuntament qui ha retirat el senyal de “prohibit jugar a pilota” a la Plaça
Camilo José Cela?
2.- Si és que si. Per quin motiu?
3.- Si no, és pensa posar-ne un altre?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 49694-49695-49697-49701 i de la 49700 (resposta a la segona part de la
pregunta) totes de data 28/11/2014, i amb número 1882 i 1887 de data 4/12/2014 i
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que
sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 19/12/2014 en
relació a : “temes seguretat...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 49.695, de 28 de novembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 19-12-14.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el veïnat del carrer de Badalona es queixa de la inseguretat que existeix al
seu carrer.
Vist que aquesta inseguretat ve provocada per la existència d’un grup de joves que
es reuneix en aquest carrer i que provoquen aldarulls tant durant el dia com durant la
nit.
Atès que aquest grup de joves mostra una actitud provocadora i totalment incívica.
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Atès que les molèsties que provoquen aquests joves afecten molt als veïns donat que
al clima d’inseguretat s’ha d’afegir el fet que no puguin descansar correctament donat
el soroll que provoquen.
PREGUNTA
.- Quines accions pensa dur a terme l’equip de govern per tal de solucionar el
problema d’inseguretat i incivisme que pateixen els veïns del carrer de Badalona?
Demanem detall de les mateixes.
.- Es pensa incrementar la vigilància, per part de la Guàrdia Urbana, en aquest carrer
i en aquesta zona per tal de solucionar definitivament aquest problema?
.- Tenia coneixement, l’equip de govern, de la situació d’inseguretat i incivisme que es
viu en aquest carrer?
.- Si és que si, quines accions ha dut a terme? Quin són els motius pels quals encara
persisteix aquest problema?”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 18 de desembre de 2014 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 2, RGE 49694 de 28 de novembre de 2014.
3.- RGE núm. 49.697, de 28 de novembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 19-12-14.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el ple del 19 de maig de 2014 es va preguntar si l’equip de govern
coneixia l’existència de venedors ambulants de flors i plantes al carrer de la ciutat,
concretament, a la rambla Just Oliveras.
Vist que la continuïtat i viabilitat dels negocis és complicada degut a la crisi, i
l’existència de competència deslleial dificulta encara més la situació.
Atès que l’equip de govern ens ha fet saber que la Guàrdia Urbana és coneixedora
d’aquest problema, i ha realitzat tant advertiments com expedients sancionadors en
diverses ocasions, durant el transcurs del darrer any.
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Vist que tot i les accions que ha portat a terme la Guàrdia Urbana per tal d’evitar la
venda ambulant de flors i plantes al carrer, sense el permís corresponent, el problema
persisteix.
PREGUNTA
.- Quines accions pensa dur a terme l’equip de govern per tal d’evitar definitivament
la venda ambulant i/o sense els permisos corresponents de flors i plantes al carrer?
.- Demanem accions i mesures per tal de solucionar el problema de competència
deslleial amb el que es troben els floristes de la ciutat i, especialment, els del barri
Centre.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 18 de desembre de 2014 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 2, RGE 49694 de 28 de novembre de 2014.

4.- RGE núm. 49.700, de 28 de novembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 19-12-14.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’estat de brutícia dels carrers de la zona compresa entre els carrers Rafael
Campalans, Holanda, Ronda de la Torrassa i altres carrers limítrof.
Vist que el mal estat d’aquests carrers ve provocat per l’incivisme però, també, per
una neteja i manteniment insuficient.
Atès que aquesta problemàtica no és nova i que, per tant, aquest problema ja fa molt
temps que existeix.
Vist que la no solució del problema provoca el deteriorament progressiu de la zona.
PREGUNTA
Quines mesures pensa dur a terme l’equip de govern per solucionar, definitivament,
el problema de manca de neteja i d’incivisme que es viu en aquests carrers?
Demanem informació detallada sobre el tema.
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Demanem accions de control i de vigilància per tal d’eradicar les pràctiques incíviques
que es viuen en aquesta zona i que provoquen queixes constants per part del veïnat i
deterioren la convivència i la imatge de la ciutat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 49.700 i data 28 de novembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 19 de desembre de 2014, en relació amb
la neteja dels carrers de la zona compresa entre Rafael de Campalans, Holanda,
Ronda de la Torrassa i altres carrers limítrofs, dir -vos que és necessari sol•licitar
pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la informació necessària.”

Així mateix, aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
també es va respondre pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, per escrit de data 18 de desembre de 2014 i així
consta literalment transcrit com a resposta a la pregunta número 2, RGE 49694 de 28
de novembre de 2014.
5.- RGE núm. 49.701, de 28 de novembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 19-12-14.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al parc situat a la plaça del Vidre, del barri de La Torrassa, existeix un
problema d’incivisme important que perjudica la bona convivència.
Vist que aquest problema ve provocat per l’actitud irresponsable i incívica dels
propietaris de gossos que deixen que aquests es passegin sense corretja pel parc i,
el que és pitjor, que vagin fent les seves necessitats sense després recollir-les.
Atès que aquest és un espai molt concorregut pels nens i que l’existència d’aquests
gossos no controlats pels seus propietaris ocasiona un problema d’higiene i de
convivència.
Donat que el mal ús de les instal·lacions del parc per part d’aquests propietaris
malmet la imatge de la ciutat.
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PREGUNTA
Té constància l’equip de govern d’aquest problema de convivència i civisme al parc
de la plaça del Vidre?
Quines són les mesures que es pensen dur a terme per solucionar-ho? Demanem
detall de les mateixes.
Demanem accions de control i de vigilància per tal d’eradicar les pràctiques incíviques
que es viuen en aquesta zona i que provoquen queixes constants per part del veïnat i
deterioren la convivència i la imatge de la ciutat.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 18 de desembre de 2014 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 2, RGE 49694 de 28 de novembre de 2014.

6.- RGE núm. 49.703, de 28 de novembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 19-12-14.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al C. Del Centre núm. 9 hi ha uns contenidors de deixalles que provoquen
brutícia i males olors.
Vist que aquesta brutícia, sobretot la que s’acumula al voltant dels contenidors,
incomoda molt als veïns.
Atès que el passat setembre de 2014, en resposta a una pregunta oral realitzada pel
grup municipal de CiU sobre la neteja al C. del Centre en resposta a aquest tema, va
ser que “els serveis de neteja ordinaris són: neteja dels contenidors cada 20 dies i
neteja de la ubicació cada 40 dies”.
Vist que aquesta intensitat és totalment insuficient ja que el carrer i, sobretot, l’entorn
dels contenidors segueixen estant bruts i les restes orgàniques que romanen dins del
contenidor produeixen fortes pudors.
PREGUNTA
Té constància l’equip de govern de la falta de neteja en aquests espais?
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S’ha contemplat realitzar un tipus de neteja més intensiva i regular dels entorns dels
contenidors per evitar que s’hi acumuli la brutícia?
S’ha contemplat dedicar recursos per fer un seguiment més exhaustiu d’aquest
entorn?
Quines són les mesures que es pensen dur a terme per solucionar aquest tema?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 49.703 i data 28 de novembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 19 de desembre de 2014, en relació amb
els contenidors del c. Centre núm. 9, us comunico que, a banda dels serveis ordinaris
que ja us vam comunicar, davant de qualsevol incidència que es manifesta, es
realitza l’oportuna actuació amb els equips específics de reforç existents.”
7.- RGE núm. 50.412, de 4 de desembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 19-12-14.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que fa, aproximadament, dues setmanes es va produir un altercat a l’entorn de
l’Institut d’Eugeni d’Ors, concretament a la plaça dels Jardins de la Sènia (entre els
carrers de la Creu Roja i Mont).
Vist que aquest altercat va consistir en un enfrontament entre dos grups de joves els
quals anaven armats amb bats de beisbol, pals i ampolles de vidre.
Atès que, segons testimonis, aquests grups estaven formats (en la seva majoria) per
persones de dues ètnies diferents.
Atès que en aquest enfrontament un dels joves va treure un arma de foc fet que va
provocar que el centre escolar, com a mesura de prevenció i de seguretat, no deixés
sortir els alumnes fins que arribés la policia.
PREGUNTA
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.- Té constància, l’equip de govern, d’aquest altercat?
.- Quins són els motius que, segons la policia i l’equip de govern, van originar aquest
altercat?
.- Quines varen ser les actuacions de la policia al respecte?
.- Es va procedir a identificar als joves que van participar en aquest altercat?
.- Quines són les actuacions que s’estan duent a terme per tal de restablir la
convivència i evitar que es tornin a repetir aquests fets?
.- S’ha incrementat la vigilància i el control a la zona per tal de garantir la seguretat
del barri?”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 18 de desembre de 2014 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 2, RGE 49694 de 28 de novembre de 2014.
8.- RGE núm. 50.414, de 4 de desembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 19-12-14.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que gran part dels escocells del carrer de Francesc Moragas estan en mal estat.
Vist que això representa un perill pels vianants, especialment per aquells amb
mobilitat reduïda, ja que pot propiciar caigudes.
Atès que és responsabilitat de l’Ajuntament el vetllar pel bon manteniment dels
carrers.
PREGUNTA
Es pensa solucionar el problema provocat pel mal estat dels escocells del carrer de
Francesc Moragas?
Si és que si, quines mesures es pensen dur a terme? En quin termini es pensa
solucionar el problema?
Si és que no, per quin motiu no es pensa solucionar?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 50.411 i data 4 de desembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 19 de desembre de 2014, en relació amb
el mal estat dels escocells del c/ Francesc Moragas, us comunico que procedim a fer
inspecció de les voreres del carrer per valorar les actuacions a realitzar.”

9.- RGE núm. 50.416, de 4 de desembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 19-12-14.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que, darrerament, a la zona del barri del Gornal, compresa entre Can Trias
Joncs i Aprestadora, s’hi ha observat un augment de la presència de rosegadors no
només durant la nit sinó que també durant el dia.
Vist que els veïns ens han alertat de la seva presència i mostren preocupació per
aquest problema de salubritat a la ciutat.
PREGUNTA
Quantes queixes s’han rebut durant el període estival per aquest problema?
Hi ha hagut un augment de les queixes respecte el mateix període de l’any passat?
Té constància l’ajuntament d’un augment de rosegadors en aquesta zona?
Cada quan es realitzen inspeccions de plagues per rosegadors a la ciutat?
Quan es va fer la darrera inspecció?
S’ha realitzat alguna actuació al respecte?
Si es que sí. Com es pensa actuar per solucionar-ho?
Quines mesures es pensen portar a terme?
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Quan es posaran en marxa aquestes mesures?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 50.416 i data 4 de desembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 19 de desembre de 2014, en relació a la
presència de rosegadors al barri del Gornal, dir-vos que es necessari sol·licitar
pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”
10.- RGE núm. 50.417, de 4 de desembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 19-12-14.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que ha augmentat considerablement el nombre d’escarabats al clavegueram de
la ciutat.
Vist que aquest augment s’observa, especialment, a l’entorn de l’avinguda Electricitat,
carrer de la Florida i carrer del Teide on s’ha detectat la presència d’aquests insectes
a l’interior de molts habitatges.
Atès que aquests insectes provoquen moltes molèsties i, a la vegada, denoten una
manca de salubritat.
Atès que l’Ajuntament hauria de vetllar pel control i eradicació d’aquest tipus de
plagues.
PREGUNTA
Quines mesures pensa dur a terme l’equip de govern per solucionar, el problema
ocasionat per la presència d’escarabats al clavegueram d’aquesta zona?
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S’ha detectat aquest problema a altres zones de la ciutat?
Quines són les accions de control que es duen a terme per tal d’evitar l’aparició
d’aquests tipus d’insectes?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 50.417 i data 4 de desembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 19 de desembre de 2014, en relació a la
presència d’escarabats al clavegueram de la ciutat i en el barri de la Florida, dir-vos
que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”
11.- RGE núm. 50.419, de 4 de desembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 19-12-14.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el diari on-line “Economia Digital” va publicar el passat dia 25 de novembre
una notícia titulada “Un informe policial alerta sobre l’extrema perillositat de la facció
violenta que ara controla els Latin Kings”.
Vist que aquesta notícia es basa en un informe dels Mossos d’Esquadra s’afirma,
entre d’altres coses, que “els mossos han detectat com la ALKN ha decidit expandirse pel territori de l’Hospitalet de Ll. (feu històric de les bandes llatines de Catalunya)” i
que “els barris de La Florida, la Torrassa, Pubilla Cases, Can Serra i l’av. Carrilet són
ara territori Latin King”.
PREGUNTA
.- Quina és la situació de les “bandes llatines” a l’Hospitalet?
.- Quines són les mesures que duu a terme l’equip de govern, junt amb la Guàrdia
Urbana, per controlar, vigilar i solucionar l’existència d’aquests grups violents?
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.- És veritat la informació que es publica dins d’aquesta notícia?
.- Demanem informació detallada sobre l’existència de totes les bandes llatines a la
ciutat de l’Hospitalet.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 18 de desembre de 2014 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 2, RGE 49694 de 28 de novembre de 2014.

12.- RGE núm. 50.631, de 5 de desembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 19-12-14.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el carrer de Francesc Moragas està insuficientment il·luminat.
Atès que, a més, l’arbrat del carrer bloqueja la llum que surt dels fanals.
Vist que això provoca una sensació d’inseguretat important donat que, a més, és un
carrer poc transitat durant la nit.
Donat que el veïnat de la zona s’ha queixat d’aquest fet i assegura que, a causa
d’això, ja s’han produït alguns incidents a la zona.
Atès que l’equip de govern hauria de vetllar pel bon enllumenat dels carrers amb
l’objectiu d’incrementar la seguretat, fet que no s’observa en aquest carrer.
PREGUNTA
Quines mesures pensa dur a terme l’equip de govern per tal de solucionar el
problema de manca d’il·luminació al carrer de Francesc Moragas?
Demanem es posi solució al problema de manca d’il·luminació d’aquest carrer.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 50.631 i data 5 de desembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 19 de desembre de 2014, en relació amb
la il·luminació del c/ Francesc Moragas, us comunico que procedirem a realitzar
mesuraments de la il·luminació per veure si cal reforçar-la en algun punt.”

13.- RGE núm. 50.634, de 5 de desembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 19-12-14.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el passat Ple Ordinari Municipal d’abril del 2013, es va aprovar per
unanimitat la moció presentada per aquest grup municipal, en la qual es demanava al
Govern Municipal un estudi per possibilitar la incorporació dels teatre Joventut i
l’Auditori Barradas de la Ciutat al programa Apropa Cultura.
Vist que el 15 de juliol la regidoria de cultura va informar a aquet grup municipal que
havia concertat una reunió amb la direcció del programa Apropa Cultura per valorar
des del punt de vista tècnic la possibilitat d’incorporar els espais escènics de la ciutat
a aquest programa.
Atès que, a hores d’ara, no tenim cap notícia sobre el resultat d’aquesta reunió ni
comptem amb cap altra informació relativa al procés o resultat d’aquest estudi.
PREGUNTA
Quins temes es van tractar durant la reunió amb la direcció del programa Apropa
Cultura?
Existeix la possibilitat d’incorporar els espais escènics de la ciutat a aquest
programa?
En quina punt es troba aquest estudi actualment?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 50631 i data 5 de desembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 19 de desembre de 2014, sobre l’estudi de
la possibilitat d’incorporar el Teatre Joventut i l’Auditori Barradas de la ciutat al
programa Apropa Cultura, em plau informar-li que:
Que aquesta Regidoria de Cultura ha donat ordres per tal que es procedeixi a la
tramitació del corresponent expedient administratiu amb motiu de l’adhesió al
programa Apropa Cultura d’aquests dos espais escènics, Teatre Joventut i Auditori
Barradas, per al proper any 2015.
Cordialment,”

14.- RGE núm. 50.636, de 5 de desembre de 2014.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 19-12-14.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer dels Joncs, entre els números deu i dotze i davant de l’Oficina
d’Orientació i Inserció Laboral, existeix un espai enjardinat amb gespa i arbrat, on una
part de la gespa està deteriorada degut al pas permanent de vianants, per accedir a
la placeta interior dels blocs o a l’Oficina.
Vist que un pla del 25-09-2012 es va preguntar com es pensava solucionar el
problema i es va respondre que es procediria a “habilitar en aquest espai enjardinat,
un pas integrat per a aquest lloc concret”.
Atès que en el ple del mes novembre l’equip de Govern va contestar que finalment el
Govern municipal ha decidit no habilitar un espai per al pas de vianants a la zona
enjardinada ja “que estaríem reconeixent un ús poc cívic d’algunes persones que
passen per llocs inadequats”si adequaven aquest espai de pas.
Vist que les persones segueixen utilitzant aquest pas i malmetent la gespa de l’espai
enjardinat.
PREGUNTA
Es pensa adoptar alguna solució perquè la gent deixi de passar per aquest espai
inadequat? Si és que no, per quin motiu?
Si es que sí, quina és la solució que proposa l’equip de govern per evitar que la gent
circuli per aquest espai i malmeti la gespa?
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Es pensa portar a terme algun tipus d’intervenció per millorar l’estat de la gespa en
aquest espai? Si és que no, per quin motiu?
Si és que sí, quan es pensa portar a terme aquesta intervenció? Quin pressupost es
destinarà a aquesta millora?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 50.636 i data 5 de desembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 19 de desembre de 2014, en relació amb
l’espai enjardinat al c. Joncs, entre els núm. 10 i 12, us comunico que estem valorant
la possibilitat de col·locar algun element que impedeixi el pas i obligui a circular pel
lloc adequat. Tant aviat com això estigui resolt, refarem el parterre al seu estat
original.”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha algun prec o alguna pregunta? Bé, com estem amb esperit nadalenc, jo
crec que ens felicitem les festes, que passem uns bons dies i, en tot cas, desitjar un
excel·lent 2015 per a tots els membres del Consistori i sobretot i el més important, per
a tots els ciutadans i totes les famílies de l'Hospitalet.
Moltes gràcies i s’aixeca la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

