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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2013/12
Data: vint de desembre de dos mil tretze
Hora: 10.05h fins 12.50h.
Lloc: Casa Consistorial
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Alfons Bonals i Florit
M Dolors Fernández Bosch
Jose M Garcia Mompel
José Castro Borrallo
Jaume Graells i Veguin
Antonio Bermudo Avila
Gloria Herance Alvarez
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Cristian Alcázar Esteban
Juan Carlos del Río Pin
Pedro Alonso Navarro
José Javier Díez Crespo
Sonia Esplugas Gonzalez
Elisabet Bas Pujol
Senen Cañizares Martín
Meritxell Borràs i Solé
Ana Isabel Clar i López
Jordi Monrós i Ibañez
Josep Lluís Pérez i Fort
Alfonso Salmerón Muñoz
Lluís Esteve i Garnés
Daniel Ordoñez González
Alberto Sánchez López
Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
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Viceinterventora General
Secretària General del Ple

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sr.

Jesús Larrainzar González

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

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2013.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 26 de novembre de 2013, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de
l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bon dia a tots i a totes, benvinguts a aquest últim Ple de l’any 2013, el Ple ordinari
del mes de desembre, Sra. Secretària, quan vulgui pot donar lectura a l’Ordre del Dia.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula la Sra. Mercè Perea, Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos
Generals.

SRA. PEREA
Gràcies Alcaldessa. Em referiré principalment als dictàmens 8 i 9, que corresponen
als pressupostos municipals, així com a la desestimació de les al·legacions en part, a
les ordenances fiscals i, per últim, a la pròrroga dels efectes de l’impost de plusvàlua
en els casos d’execucions hipotecàries de vivendes dels nostres veïns.
El projecte de pressupostos pel 2014 s’emmarca dins del Pla d’Actuació Municipal i té
tres objectius bàsics. El primer, respondre a l’actual context econòmic i social que
viuen els nostres veïns, prioritzant les seves necessitats en aquests moments.
Mantenir, per altra banda, en segon lloc, els serveis públics inclusius i de qualitat, que
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han estat referent a la nostra ciutat. I, per descomptat i en tercer lloc, posar les bases
del futur, perquè els nostres ciutadans tinguin un desenvolupament personal i
col·lectiu, que serveixi, evidentment, per gaudir d’oportunitats.
A ningú se li escapa el context complicat que viuen els nostres ciutadans, com
tampoc a ningú se li escapa el context econòmic de les administracions públiques,
també a l’Ajuntament de l'Hospitalet. Vull parlar breuement del punt de partida de la
ciutat, el punt de partida de la ciutat és un resultat negatiu a l’any 2010, que suposa
una aprovació d’un Pla de Sanejament inicialment i després d’un Pla d’Ajust, després
d’una gran davallada d’ingressos que es comencen a patir a partir de l’any 2008,
2008 que es va mantenir l’equilibri pressupostari i dels comptes municipals, mercès al
coixí que al llarg de molts anys havia fet aquesta administració, estalviant gràcies a
les transformacions de la ciutat. I, per altra banda, un increment molt important de les
despeses de naturalesa peremptòria i urgent dels veïns, un important creixement de
les necessitats dels nostres veïns. Doncs bé, continuem pensant que hem de
mantenir la cohesió social i per això el manteniment dels serveis públics és vital.
A l’any 2012, per primera vegada després de l’any 2010, vam tenir un resultat positiu
que es va deure a tres qüestions conjunturals. En primer lloc, la retenció de la paga
extra per part dels treballadors, en segon lloc, una millora en els terminis per eixugar
el dèficit causat en el 2010, que de tres anys passava a deu anys, i en tercer lloc, a la
percepció de la participació dels tributs de l’Estat del 2010, que va ser positiva. I això
va permetre eixugar aquest dèficit, un resultat positiu de 7 milions d’euros, però que
en cap cas resol la situació financera dels comptes municipals, no ja de l’Ajuntament
només, sinó de qualsevol ciutat. Per què, perquè si continuen baixant els ingressos
d’altres administracions, si es continuen adoptant mesures de reducció del dèficit que
sistemàticament estant reduint la possibilitat i el marge de maniobra dels
ajuntaments. I, en tercer lloc, si no es resol el finançament local, difícilment podrem
fer aquest esforç al llarg de molts més anys.
Aquest pressupost focalitza dos terceres parts en aquelles polítiques que hem cregut
que eren els ciutadans els receptors finalistes d’aquestes, benestar i atenció a
famílies, educació, promoció econòmica i ocupació i, per descomptat, seguretat,
convivència i civisme. La priorització de recursos en aquests àmbits es du a terme
mercès a una previsió prudent i rigorosa dels ingressos i, sobretot i com no, complint
evidentment la Llei, la Llei d’estabilitat pressupostària, que marca tres requisits bàsics
de compliment, la mateixa estabilitat pressupostària, la regla de despesa i la
sostenibilitat financera, que el pressupost compleix aquests requisits de forma
rigorosa.
Doncs bé, el pressupost per l’any 2014 té una previsió de 218 milions d’euros, suposa
un increment d’un 7,73%, un increment que ve produït precisament, per una sèrie de
mesures dutes a terme com a conseqüència de la reorganització i racionalització de
la organització municipal, perquè evidentment si els ingressos baixen i les despeses
pugen, d’algun lloc hauràs de baixar. I creiem que la millora de l’eficiència en la
gestió, la millora en la racionalització dels recursos és important.
Com a conseqüència d’això s’adopta la resolució de dissoldre la societat L’H2010,
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que suposa evidentment, doncs que part dels serveis de L’H2010, d’aquesta
empresa, passin a ser prestats directament per l’Ajuntament o per La Farga,
l’empresa pública La Farga, també el canvi de gestió dels poliesportius que de La
Farga van passar, ara fa mig any, a l’Ajuntament i, en segon lloc, per la nova entrada
de nous equipaments, com és el complex esportiu del Gornal, el centre de Gornal
Activa de formació o l’equipament de l’antic cinema Romero, equipament de lleure
destinat a infants i joves. Això impacta, evidentment, en el pressupost 2014, tant en la
banda dels ingressos, com a la banda de les despeses i, per tant, no és homogeni
comparar el pressupost 2013 amb el 2014 en aquest sentit.
Bé, anem als ingressos que provenen per part de..., els ingressos municipals, 209
milions d’euros corresponen a ingressos corrents i 8,9 milions d’euros corresponen a
ingressos de capital. No s’ha previst que subscrivim operacions financeres.
Evidentment la baixada reiterada dels ingressos municipals implica que, si vols
equilibrar els comptes, baixada que prové, al llarg d’aquests anys, tant dels propis,
com d’altres administracions, i jo crec que això s’ha de puntualitzar perquè quedi clar,
els ingressos baixen, no només a nivell d’ingressos propis, sinó de la Generalitat de
Catalunya i de l’Estat, de forma consecutiva i important, bàsicament a partir del 2012,
això fa que adoptem unes mesures en els ingressos propis, que és bàsicament i
resumiré molt ràpidament, els impactes que més pateixen els ciutadans, que és
l’impost de béns immobles i les taxes i preus públics.
Distribuiré molt ràpidament: els ingressos propis tenen un pes sobre el total del
pressupost, d’un 58%, però si parlem d’ingressos corrents, si deixem de banda els
ingressos de capital, els ingressos de l’Estat tenen un pes d’un 34%, els ingressos de
la Generalitat tenen un pes d’un 3,7% i d’altres administracions que és un 4,9%.
Doncs bé, per tal de pal·liar aquesta davallada d’ingressos considerable, el que es fa
és, en compliment del Pla d’Ajust que ja establia un increment de l’IBI, per tal
d’ajustar-ho a aquella revisió cadastral que es va fer a l’any 99, suposa per aquest
any 2014 un increment d’un 6,08%, pel ciutadà que té una vivenda de valor mitjà, és
a dir, la gran majoria de vivendes, suposarà entre 11 i 22 euros a l’any.
Pel que fa a la banda de les taxes i preus públics, hi haurà un increment d’un 2% per
tal d’ajustar-ho al cost que està tenint aquest servei i el preu que paga el ciutadà,
ajustant-lo mica en mica en compliment d’aquest Pla d’Ajust i, per altra banda, un 2%.
Estem parlant, per exemple, de l’ús de l’equipament del Barradas, quan ve una entitat
privada i decideix llogar aquests equipament, estaríem parlant que passa de 48 a
49,95, estem parlant de 2 euros. Però no pugen totes les taxes i preus públics per
igual, estem parlant que en el cas d’ajuda a domicili i menjador social, baixa aquest
preu públic, i en els casos on creiem que són polítiques prioritàries per a la ciutat,
perquè suposen, doncs que puguin accedir els ciutadans, la gran majoria de
ciutadans, parlem que es congelen el preu públic de les escoles bressol, es congela
el preu públic del servei de podologia, que està més afectada la gent gran i que és un
servei que preventivament serveis per a la millora de la qualitat i, a més a més, és
una prevenció de la salut, i es congela també la taxa del cementiri. També és
significatiu la disminució en la taxa d’intervenció conjunta d’activitats i espectacles
públics, estem parlant que aquelles persones que vulguin instal·lar un comerç a la
ciutat, pagaran la meitat de taxa que estaven pagant fins ara.
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Bé, per pal·liar els efectes i, molt ràpidament, d’aquests increments que suposa
l’increment de l’IBI, que és el que més ens preocupava com a govern, el que hem fet
és modificar d’una forma considerable, la subvenció d’ajuts a famílies amb escassa
capacitat econòmica. Parlem que qualsevol persona que tingui uns ingressos inferiors
a 995 euros, podrà sol·licitar aquesta subvenció i, a més a més, si en el cas de qui té
aquesta vivenda disposés d’una plaça d’aparcament, no es tindria en compte, fins ara
quedaven exclosos, tampoc es tindrà en compte si les persones tenen un traster,
perquè considerem que ni tenir un aparcament, ni tenir un traster, és demostració de
capacitat econòmica i, per tant, també hi tindrien accés. S’inclouen les famílies
monoparentals, que podran demanar aquest ajut i també les famílies nombroses
podran compatibilitzar l’ajut de les subvencions per escassa capacitat econòmica,
juntament amb les que versaran com a bonificació de famílies nombroses. La
distribució que es farà, serà de forma proporcional, de manera que rebin més les
famílies amb major necessitat. Per altra banda, es torna a prorrogar la suspensió en
la recaptació de la plusvàlua, en aquelles famílies que els han executat la vivenda i
han de pagar la plusvàlua, en aquest cas es prorroguen els efectes.
Pel que fa a les altres administracions, parlàvem de davallada d’ingressos, l’Estat ens
farà, en concepte de participació de tributs de l’Estat, una previsió ens ha fet de 70,2
milions d’euros, això sí, també ha comunicat que pel que fa als lliuraments a compte,
és a dir, del que rebem mensualment els ajuntaments, les transferències de l’Estat,
parlem que hi ha una davallada considerable de 2,58 milions d’euros. També la
Generalitat, amb la reducció que va produir-se ja l’any passat del fons de cooperació
local, produeix una reducció d’un 31%, aquesta reducció es consolida, i tenim una
previsió de la Generalitat d’uns 7,8 milions d’euros. La Diputació té un increment,
perquè es fa un ajut extraordinari per famílies, i és aquest l’increment que té. I, per
altre banda, quant a ingressos patrimonials i inversions, doncs són la resta.
Pel que fa a les inversions, el que vull fer esment és que aquesta ciutat vol mantenir
la inversió, perquè mantenir la inversió vol dir que acaba existint un retorn fiscal,
donat que les empreses, nous habitants, tornen a la ciutat i això permet una millora
considerable també com a base fiscal de la ciutat. I això és important, perquè l’impost
d’activitats econòmiques tindrà un increment de 500.000 euros en les seves
dotacions, perquè la previsió és que entrin noves empreses.
I vaig a parlar ja de les despeses directament, mirin, aquesta ciutat ha focalitzat les
seves prioritats i ho deia en el PAM, en mantenir serveis, en donar resposta a la gent,
en donar possibilitats i oportunitats de present, però sobretot d’establir les
possibilitats, les oportunitats pel futur. I intentaré ser molt breu, però jo crec que les
despeses mereixerien, doncs donar-li un tractament molt més important. Mirin,
continuem apostant per aquelles polítiques que destinen dos terceres parts del
pressupost en benestar social, a famílies, hi ha un increment considerable a la partida
de teleassistències, teleassistències l’Estat les ha deixat caure, les ha de fer front, ara
en aquests moments, la Diputació i l’Ajuntament, suposant un increment
considerable, per exemple. Parlem de menjars a famílies, parlem de casals de gent
gran, que en aquest moment estan facilitant menjars a les famílies, polítiques
adreçades a gent gran, polítiques adreçades a gent jove, a nens, per evitar el risc
social, i jo crec que aquest és un punt important que ens hauria de fer reflexionar
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quan hi ha determinades administracions que deixen caure programes molt
importants, com la davallada en escoles bressol, que ha suposat la reducció de la
meitat des del 2012 fins ara, per altres polítiques que potser no són els destinataris
els ciutadans de forma directa.
Hi ha un increment considerable a la neteja, parlem d’1.176.000 euros, que correspon
a un reforç, evidentment en compliment del contracte, perquè hi ha revisió de preus
que s’ha de complir, però també amb nous serveis i reforços, també en parcs i
jardins, manteniment de parcs i jardins, la nova entrada en funcionament de tres
equipaments, i això és important, perquè estem parlant del Centre Gornal Activa, que
és nova activitat econòmica, estem parlant de formació, estem parlant del Complex
Esportiu del Gornal, que ens servirà, a més a més de nova activitat, ens servirà una
millora per a l’espai públic, i parlem d’ajuts als joves, d’un suport amb el Centre del
cinema Romero, antic cinema Romero.
Parlem de serveis socials, parlem de persones depenents, quan la Llei de
dependència cau, perquè algú no s’ho creu, a l’Ajuntament de l'Hospitalet continuem
incrementant, si parlem del capítol 2 i 4, estem parlant de 360.000 euros, hi ha un
increment de partida d’ajuts a famílies d’atenció primària de 374.000 euros, i aquests
ajuts extraordinaris que hi ha una partida nova de 970.000 euros. I vull fer un esment
especial que des del 2008 fins el 2012, la partida de benestar social en aquesta
ciutat, s’ha incrementat un 45%, un import bastant considerable.
Parlem d’increment a joventut, a educació, a cultura, a esports, parlem d’aquelles
polítiques que creiem que són cabdals i vertebradores de la cohesió social, perquè no
ens podem oblidar que la cohesió social és la convivència i és la pacificació,
evidentment, de l’espai públic. Però també parlem de promoció econòmica i formació
per a l’ocupació, parlem de comerç, de mercat, de consum, parlem de 9.000
persones que han estat ateses, per exemple, a l’OMIC, o el suport a l’empresa amb
noves accions d’assessorament a empreses, que pel 2012 han suposat que 2.816
persones fossin receptores d’aquestes polítiques, feia pocs dies sentíem que nous
300 emprenedors comencen a la ciutat a funcionar, mercès a l’acompanyament de
promoció econòmica, i parlem, evidentment, de formació a l’ocupació, perquè el que
no podem oblidar és, a banda de la gent gran i dels petits, parlem de la gent que s’ha
quedat aturada de més de 50 anys, no ens oblidem d’això.
Això implica una racionalització de la despesa, i acabo, això implica adopcions a
nivell d’organització, que he parlat al començament, només del capítol 1, la reducció
de la despesa ha estat, en dos anys, de 2 milions d’euros, això suposa que hem de
dotar personal a nivell de formació, per tal que se li doni una oportunitat i una
motivació, però això vol dir, evidentment, mantenir els serveis de qualitat i de la
millora de la ciutat. Res més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, donaríem pas a tots els grups polítics, comencem per Plataforma per
Catalunya.
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SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Plataforma per Catalunya votará a favor de los puntos 1, 4 y
8, nos abstendremos en el 7 y en el 11, damos cuenta del 2, 3, 5 y 6, y votaremos en
contra del punto 9 y del punto 10.
Vamos a explicar porqué votamos en contra de estos presupuestos y de las
ordenanzas fiscales que nos presenta el equipo de gobierno para este año.
Básicamente porque, pese a que nosotros consideramos que la explicación ha
estado muy sesgada en cuanto a lo que van a ser los presupuestos y las subidas de
impuestos, nosotros precisamente consideramos eso, que al fin y al cabo lo que hace
el equipo de gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida para cuadrar estos
presupuestos, es subidas de impuestos y más subidas de impuestos.
No vamos a entrar a valorar mucho a nivel técnico, cómo están elaborados estos
presupuestos, pero ciertamente es preocupante que, desde la propia Intervención del
Ayuntamiento, nos digan que existe una sobredotación presupuestaria en los
ingresos de casi 7 millones de euros, por haber presupuestado en ingresos y gastos,
subvenciones corrientes que no tienen firmeza administrativa, así como también nos
llama la atención la sobredotación en los gastos de casi 6 millones de euros.
Pero vamos a ver de dónde sacarán ustedes el dinero para hacer el presupuesto, que
es lo que realmente nos importa a los ciudadanos, y como hemos dicho antes, la
única vía que ustedes están proponiendo como gobierno, es subidas de casi todos
los impuestos municipales. Subidas desmesuradas, muy por encima del IPC de este
año y muy por encima del IPC previsto para el 2014. Es, para Plataforma per
Catalunya, uno de los presupuestos más antisociales que nos podíamos encontrar.
Antisociales, porque subir impuestos indiscriminadamente, sin apenas tener en
cuenta la situación de muchas familias de la ciudad, es completamente antisocial.
Ustedes nos podrán decir que hay muchas bonificaciones, muchas de las cuales
vemos bien y apoyamos que se hagan, pero el problema real de las bonificaciones es
que no se aplican de forma automática, sino que hay que solicitarlas, con lo que
muchas personas de esta ciudad que tendrían derecho a ellas, no se beneficiarán, ya
que no las solicitarán, porque ni siquiera sabrán que pueden beneficiarse de ellas.
Por tanto, nosotros consideramos que sin una campaña intensiva de información a la
ciudadanía, estas bonificaciones de lo único que sirven o para lo único que le sirven a
ustedes, es de cara a la galería.
Obviamente no vamos a entrar, porque no podemos entrar impuesto por impuesto o
tasa por tasa, todas que suben, porque en esta intervención no tendríamos tiempo
para nombrar todas las tasas que suben, pero sí que queremos destacar algunos de
los impuestos que nos parece escandaloso. Escandaloso es que después de la
subida que hicieron del 18% del IBI, ahora nos lo vuelvan a subir otro 6% más, quizás
para ustedes las subidas, en cuanto a la cantidad total que supondrá para el
ciudadano, no les parezcan importantes, pero para la clase obrera, que es la
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mayoritaria en la ciudad, en los momentos de crisis actual, todo incremento del gasto
es apretarles más la soga al cuello. No podemos olvidar que también desde el
Gobierno Central y desde la Generalitat nos están subiendo todos los impuestos,
agua, IVA, transporte, por tanto, ustedes lo único que hacen es, como hemos dicho,
seguir apretando la soga al cuello del ciudadano.
Desde Plataforma per Catalunya hemos presentado alegaciones en este sentido,
solicitando la rebaja del 10% del IBI, alegación que ha sido denegada, como el resto
de las alegaciones en las que pedíamos congelaciones de tasas, cuya subida
consideramos inadecuada, como pueden ser la grúa, la recogida de basuras y un
largo etc. No nos podemos olvidar que hay alguna tasa que sube por encima del
20%, y esperemos que no sólo me nombre la que se refiere a casarse en Can
Buxeres, porque no es la única. Por eso, su explicación, como hemos dicho, está
totalmente sesgada en este aspecto, como ya le dije en un Consell de Districte. Qué
hemos propuesto también, hemos propuesto también bajar las tarifas que pagan los
bares por las terrazas, y ustedes también lo han denegado, así que aquí nos están
demostrando que les da igual apretar al pequeño comercio, ya que ni tan siquiera
tienen en cuenta la facturación de estos comercios.
Desde Plataforma per Catalunya creemos que en los momentos actuales no
podemos hacer pagar la situación creada por la banca y políticos, al ciudadano, y aún
menos a la clase trabajadora, que es la clase dominante en esta ciudad. Eso sí,
hemos de facilitarles, perdón, hemos de felicitarles por hacernos casos y subirles la
tasa que pagan los bancos por utilización de vía pública, está bien que nos hagan
caso de vez en cuando, como vimos cuando pusieron desfibriladores después de que
Plataforma lo propusiera en una moción. Y no sólo ha habido otra tasa que hemos
solicitado subir, perdón, y sólo ha habido otra tasa que hemos solicitado subir, que es
la de los informes por reagrupamiento familiar, que es una que no han querido subir.
Antes de pasar a la parte de gastos del presupuesto y para acabar en lo que se
refiere al presupuesto de ingresos, no podemos olvidarnos de los más de 13 millones
de euros que nos debe la Generalitat a la ciudad de Hospitalet, y que en vez de
gastarse el dinero en referéndums ilegales, lo que podría hacer es devolvernos el
dinero que nos adeudan. Pero ahora pasamos a la parte de gastos o lo que es lo
mismo, dónde piensan gastarse el dinero que recaudan con los impuestos de los
ciudadanos, y nuestra posición contra los presupuestos, no es sólo por lo que nos
traen hoy a este Pleno, sino que también es porque no nos gusta nada la línea de
gasto que han tenido estos últimos años.
Nos parece muy bien que se suba la partida de benestar social, pero aún se podría
subir más si se suprimieran gastos que este Ayuntamiento no tendría que tener. Por
ejemplo, vamos a analizar o analizando alguna partida que ustedes nos proponen,
por ejemplo, tenemos un gasto en tres asesores en el área de Seguridad,
Convivencia y Civismo, esto corresponde a 215.000 euros, realmente nosotros no
consideramos que se necesiten tres asesores en una misma área, y lo peor de todo
es que teniendo en cuenta la percepción de la gente de Hospitalet sobre la
inseguridad en la ciudad, está claro que son 200.000 euros tirados a la basura cada
año.
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Hay que reducir gasto, hay que reducir gasto en asesores, primero porque hay
muchos de los cuales de los que se duda su capacidad y lo único que son, son
prebendas políticas y, segundo y obviamente, porque es una demanda de la
ciudadanía. Esperamos también que no se cubra la plaza de gerente municipal, que
el equipo de gobierno creó con un sueldo de 107.000 euros al año. También
queremos destacar los sueldos disparados de personal directivo de este
Ayuntamiento, muchos de los cuales superan los 80.000 y 90.000 euros.
Cierto es que suben el gasto que se hace en limpieza, aunque realmente con la
millonada que pagamos en esta ciudad, la ciudad ya tendría que estar bien limpia.
Pero lo que también nos preocupa de este gasto, es que dudamos que ese
incremento suponga más trabajadores de limpieza en las calles, sino que
simplemente vaya para amortización de maquinaria o cosas que no repercutan en la
limpieza de nuestras calles.
Otra cosa que vemos año tras año, es la importante reserva de dinero de una partida
del área de Seguridad, Convivencia y Civismo que siempre se destina a
subvenciones para integración de inmigrantes, cosa que obviamente no compartimos
que se debe hacer. Pero nos parece más grave aún el reparto del dinero de los
impuestos del ciudadano, en subvenciones a asociaciones vinculadas políticamente a
ustedes, de las que está viviendo mucha gente. Lamentablemente, como venimos
denunciando desde hace mucho tiempo, en esta ciudad se está fomentando la
política del estómago agradecido y eso no lo podemos ver bien.
No podemos acabar sin exigir que se suprima la partida de cooperación, partida que
nos cuesta más de 570.000 euros al año, de los cuales 300.000 se hacen en
transferencias directas al extranjero, muchos de ellos proyectos de dudosa utilidad
social. Plataforma per Catalunya siempre ha considerado, y en la difícil situación que
viven muchas familias de nuestra ciudad, y ahora aún lo considera más importante,
que todas las ayudas deben recaer íntegramente en los ciudadanos de Hospitalet, y
la única partida posible a mantenerse o incluso aumentar para el exterior, es la
partida de ayuda humanitaria.

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

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem favorablement del primer punt, ens donem per assabentats del 2, 3, 5 i 6, i
votem també favorablement del 4, del 7, del 8, del 9 i del 10.
Sobre el número 8, volem també fer un esment, per segon any consecutiu, aquest
dictamen és molt important, reflexa també el compromís del govern de la ciutat amb
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les diferents associacions que treballen contra els desnonaments i per a la justícia
hipotecaria i, en aquest sentit, donem la benvinguda a aquest dictamen, perquè
aquella gent, aquelles famílies que han vist com perden, com el seu banc els pren
l’habitatge, no hagin de pagar la plusvàlua, per tant, saludem aquest dictamen, fruit
d’aquest acord i del treball conjunt.
I faré una intervenció en nom del meu grup, sobre els pressupostos municipals i les
ordenances fiscals, que farem en la mateixa intervenció. En primer lloc, per dir que és
un pressupost que trobem que és el pressupost just, que és un pressupost que
respon al compromís dels partits que donen suport al govern, amb el seu acord en el
seu moment, i amb les persones i els ciutadans i les ciutadanes de l'Hospitalet. És un
pressupost que s’explica per sí sol, des del primer titular fins el final, el primer perquè
és un pressupost que creix, és a dir, en un moment de crisi econòmica, quan totes les
administracions estan retallant els pressupostos, l’Ajuntament de l'Hospitalet fa un
pressupost que creix, un pressupost que és coherent amb un govern d’esquerres,
que intenta combatre la crisi incrementant la despesa pública, incrementant la
despesa social. En aquest sentit, no m’estranya que aquest pressupost no agradi a la
dreta d’aquesta ciutat.
En segon lloc, perquè és un pressupost que dóna resposta a allò que no estan
donant respostes les administracions competents, és a dir, en aquest pressupost
podem constatar, per exemple, com el govern de l’Estat Espanyol ens deu, o sigui,
rebaixa la seva aportació a la ciutat en un 3,67% dels ingressos de l’Estat a les
administracions públiques, a l’Ajuntament de l'Hospitalet en concret. Com el deute
acumulat de la Generalitat de Catalunya amb la ciutat de l'Hospitalet, el deute
acumulat, és de més de 13 milions d’euros en aquests moments, amb casos
absolutament greus, com és el cas de les escoles bressol o de les beques de
menjador, perquè si en el cas de les escoles bressol, en l’any 2010, fa quatre dies, la
Generalitat estava aportant 1.800 euros per nen i any, d’una plaça d’escola bressol,
en aquests moments està aportant zero euros, zero, per tant, una reducció per cada
nen de 1.800 euros. I per l’any que ve o el que ens està dient pel 2014, és que
donarà una partida extra i haurem de demanar l’ajut, no a la Generalitat que és
l’administració competent amb l’Ajuntament, sinó a la Diputació de Barcelona, i
aquesta és la situació real. O el tema de les beques de menjador, quan fa una partida
que arriba un moment que s’acaba i tot i que hi ha sol·licituds aprovades, el Consell
Comarcal, a través de la Generalitat, ens diu que no hi ha més diners per beques de
menjador, i aquest govern, d’aquesta ciutat governada per l’esquerra, doncs ha de
complementar aquesta partida amb més d’un milió d’euros.
Per tant, el pressupost s’explica sol, perquè davant d’aquestes retallades del govern
del Partit Popular i de Convergència i Unió, només es pot respondre de dues
maneres. La primera és fer el que estan fent aquests partits a les seves
administracions i ajuntaments on governen, que és ser coherent amb aquestes
retallades i, per tant, si la Generalitat deixa de donar diners per a les escoles bressol,
l’Ajuntament reduir també les aportacions de les escoles bressol, i a la llarga acabar
amb el tancament o la privatització de serveis públics. Això, aquest govern, no ho farà
mai, per tant, en el seu compromís no ho farem i no ho farà mai i no respondrem a
aquesta invitació que fa la dreta, que fan les polítiques neoliberals. O el cas de
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l’escola de música, l’escola de música ha rebut un 27% menys d’aportació per aquest
any, i l’Ajuntament, lluny de respondre a aquesta invitació de tancar l’escola de
música, dotarà a l’escola de música municipal d’una seu al barri del Gornal.
Per tant, això és el que està fent aquest govern i això explica els pressupostos.
Evidentment, que fer la quadratura del cercle és impossible, no podem complementar
allò que no estan posant les administracions competents, reduint els impostos, per
tant, és veritat que el taló d’Aquil·les d’aquest pressupost, és que hem hagut
d’incrementar l’IBI, això és així, això és així i hem de dir-ho d’una manera clara. És
així també, perquè l’estructura de pressupostos municipals, després de més de 30
anys de Constitució i de democràcia, no s’ha resolt el finançament dels municipis, per
tant, és això també per aquest mateix, i l’estructura dels pressupostos, dels ingressos
municipals, continuen recaient sobre les persones, sobre els ciutadans, i no sobre
l’activitat econòmica, recordem que va ser el govern del Partit Popular el que va
suprimir l’IAE en una bona part de l’activitat econòmica.
Per tant, al final, si volem que quadrin els pressupostos, si volem continuar donant
servei a les escoles bressol, a les beques menjador, a l’escola de música, al servei
d’atenció domiciliària que avui en dia està donant serveis a moltíssimes persones,
hem d’incrementar els ingressos i això és una realitat. I l’esquerra incrementa els
ingressos, i és veritat que estem incrementant els ingressos a famílies que estan ja
en les últimes i no poden pagar més o estan pagant amb moltíssims esforços, i ens
incrementen la llum, l’aigua, el transport públic, i es redueixen els salaris, és veritat, i
és per això que el govern d’aquesta ciutat, que no té competències per fer un IBI
progressiu, de fiscalitat progressiva, compensa aquesta pujada, per segon any
consecutiu, amb una reforma de les bonificacions, perquè totes les famílies que
guanyin menys de 995 euros, no els hi afecti aquesta pujada.
Aquest és el gran drama que ha fet l’oposició amb l’IBI d’aquesta ciutat, que en
definitiva és que totes les famílies que podem pagar una mitjana de 20 euros a l’any,
aquest és el drama de l’IBI, 20 euros a l’any, puguem finançar les guarderies, i són
aquestes famílies les que estaran finançant, efectivament, les guarderies, l’atenció
domiciliària i les beques de menjador, ajudar als més pobres, sí senyor, això és el
que està fent aquest govern. I les famílies que no ho puguin pagar, poden sol·licitar la
bonificació i tindran bonificació, i això és el gran drama, la gran barbaritat que ha fet
aquest govern, segons l’oposició.
Per tant, estem molt d’acord amb aquest pressupost, és un pressupost que dóna
resposta a les necessitats més importants i més peremptòries d’aquesta ciutat, i que
no abandonen ni la inversió pública, perquè incrementem i obrim nous equipaments,
obrim nous equipaments, busquin vostès a d’altres ajuntaments, d’altres
administracions, que en situació de crisi estiguin obrint nous equipaments, com el
poliesportiu del Gornal o l’equipament per a gent jove del barri de Collblanc-Torrassa
o el mercat de La Florida, estem obrint nous equipaments i fent inversió pública.
Estem internalitzant serveis, com el tema dels esports, és una bona notícia que
l’Ajuntament internalitzi el servei dels poliesportius i internalitzi aquesta despesa, és
una bona notícia també. I, per tant, insisteixo, és una bona notícia aquest pressupost,
amb coherència per donar resposta a aquells compromisos que en el seu dia van fer
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els partits que donem suport al govern, un partit que dóna suport al govern, que
compleixen amb els seus compromisos i amb la seva paraula.
I també en aquest pressupost, i ja acabo, hi ha retallades, nosaltres també hem fet
retallades, també hem fet retallades, i hem fet retallades en dues coses com a mínim,
amb una, malgrat el que s’ha dit per aquí, amb una reducció, que també estava a
l’acord de govern, dels càrrecs de confiança, en un 15%, en aquest moment hi ha un
15% menys de càrrecs de confiança de quan vam començar el mandat, un 15%
menys, del govern, els de l’oposició, amb bon criteri, no els hem tocat amb bon criteri,
perquè l’oposició ha de tenir recursos per fer oposició, però el govern ha reduït en un
15% el seus càrrecs de confiança i això també és una realitat. I també s’ha reduït i
s’ha fet una retallada important en els últims tres anys, en despeses com l’atenció
protocol·lària, la publicitat i d’altres, en atenció protocol·lària hem fet un estalvi
important, i en aquest pressupost, si vostès miren, hi ha un pentinat en totes les
partides supèrflues d’un 2%, per tant, sí que fem retallades per reduir les despeses
supèrflues.
I, per tant, segurament no és el millor pressupost del món, evidentment que no, però
és un pressupost que està compromès amb la ciutadania i les persones de la ciutat
de l'Hospitalet, per aguantar aquests moments tan complicats i tan difícils, i tractar de
no deixar a ningú a l’estacada i complementar allò que no fan les altres
administracions. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió votarem
favorablement en el dictamen número 1, tot i manifestar una mica la sorpresa del fet
d’aquesta, diríem, renuncia unilateral per part del Consell Comarcal del Barcelonès, a
l’encomana de gestió aprovada pel plenari municipal, a la plaça Francesc Macià, tot
tenint en compte que el president el tenim assegut en aquesta taula, en aquesta taula
vull dir en aquest plenari i, per tant, és sorprenent que hi hagi aquest rebuig, diríem,
unilateral per part del Consell Comarcal i avui ens veiem abocats a rebutjar-ho. Ens
donem per assabentats en el dictamen número 2 i número 3, votem favorablement en
el 4 i en el 5, que el meu company Josep Lluís Pérez Fort farà un comentari, ens
donem per assabentats en el sisè, ens abstenim en el setè, votem favorablement en
el vuitè i estem d’acord amb el que aquí es deia, és positiu que per fi, de fet ja ve de
fa uns mesos, doncs les famílies que es veuen desnonades a la nostra ciutat, no es
vegin, doncs amb l’agreujant que a sobre hagin de pagar una plusvàlua, en aquest
sentit certament va haver-hi un dictamen d’aquest municipi, també una moció
d’aquest grup municipal i, per tant, ho considerem de justícia que això funcioni
d’aquesta manera. Votarem favorablement, perdonin, en contra del dictamen número
9 i del 10, que són, doncs els pressupostos i les ordenances fiscals, i ens abstenim
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en l’11, i els meus companys, l’Annabel Clar farà l’explicació de les ordenances i dels
pressupostos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Clar o Sr. Pérez, Sr. Pérez, molt bé.

SR. PÉREZ FORT
Respecte del dictamen número 4, nosaltres volem expressar o manifestar, que
després de l’acord del Ple del passat gener, en el que veïns del barri de Gran Via Sud
varen assabentar-se que en el Districte III el seu barri no figurava, ni era reconegut
com a tal, ens manifestaren el seu desacord i descontent per aquest fet. Aquest grup
va presentar una moció en el mes de maig demanant que fos reconeguda l’existència
del barri de Gran Via Sud com a tal i que es modifiqués la denominació del Districte III
com Santa Eulàlia i Gran Via Sud.
Vist que des del Consell del Districte III i per part de l’Associació de Veïns es plantejà
la proposta d’obrir un debat en el consell de setembre passat, es va aprovar el que
ara recull aquest dictamen, per la qual cosa vam retirar la nostra moció que teníem
sobre la taula. Ens felicitem que tot aquest procés arribi fins avui, amb l’aprovació
d’aquest dictamen, recollint allò que els veïns demanen. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, a veure, referent al tema de les ordenances fiscals, nosaltres votarem en contra.
Votarem en contra, malgrat que ens felicitem perquè una part de les nostres
al·legacions han sigut recollides, portem anys i anys, Convergència i Unió, presentant
al·legacions en el sentit que en l’IBI, en aquelles famílies que n’hi ha algun membre
amb alguna discapacitat, puguin acollir-se a alguna subvenció, aquest any ho veiem
recollit, veiem recollides també les subvencions per a les famílies monoparentals amb
baixos recursos i, en aquest sentit, ens felicitem per aquesta part, però és una petita
part només del que nosaltres demanem i és per això que no podem votar a favor
d’aquestes ordenances fiscals.
Respecte del pressupost, el pressupost jo dubto, dubto si és més transparent un mur
de formigó o aquest pressupost, sincerament. Aquest pressupost, si una cosa no és,
és un pressupost transparent, si una cosa no és, és un pressupost aclaridor, si una
cosa no és, és un pressupost que doni resposta a les necessitats de la ciutadania. El
tema de l’IBI, per exemple, la pujada de l’IBI, aquesta pujada que jo m’atreveixo a
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definir com bestial de l’IBI, no ens oblidem, des de l’any 2012 fins l’any 2014, l’IBI a la
nostra ciutat s’ha pujat un 25,27%, a l’any 2012 la pujada va ser del 19,19%, primer
un 10 i després el 8, aquest 8 es va aplicar sobre la pujada del 10 ja, no sobre la base
sense aquesta pujada, i per aquest motiu la pujada és del 19,9. Des de l’equip de
govern se’ns va dir que Madrid no autoritzava rebaixar el tant per cent que s’havia
previst incrementar des dels municipis, l'Hospitalet havia previst una pujada d’un 8%
per aquell any, Madrid ens va obligar a tots els municipis de l’Estat a pujar el 10%,
Hospitalet diu que no li van permetre rebaixar. Sra. Perea, altres ajuntaments, com
per exemple Figueres, sí que van rebaixar el que ells tenien previst incrementar de
l’IBI, no acabo d’entrendre per què nosaltres no ho vam poder fer.
Aquest any es manté la pujada del 6,08%, quan tenim un informe d’intervenció del
mes d’octubre que ens diu que el que s’havia previst incrementar, recaptar, perdó,
recaptar per a l’any 2013 d’IBI, de tot l’any, ja ho havíem superat en pràcticament un
milió d’euros. El Pla d’Ajust aquest Ajuntament l’hagués complert igual, perquè l’IBI ja
el teníem en aquest sentit superat, ja havíem complert el que teníem previst en un
milió i escaig. El que no pot ser, el que no pot ser de cap de les maneres, és que
vulguem mantenir el nivell de despesa carregant-lo, única i exclusivament, a les
esquenes de la ciutadania, m’explicaré. Des de Convergència i Unió creiem que el
que ha de fer aquest equip de govern és canviar el xip, han de canviar, han de passar
de la cultura de la despesa a la cultura del cost, del cost del producte, els hi posaré
un exemple.
Si vostès van al dentista a empastar-se un queixal i van a un dentista que està en un
pis a qualsevol dels carrers de la nostra ciutat, els hi obra la porta un senyor que a la
mateixa vegada és el que porta l’ordinador, la comptabilitat i l’administració d’aquest
dentista, aquest dentista està assessorat, acompanyat, per un infermer o una
infermera que l’ajuda, a la saleta d’espera vostès es troben que tenen els dominicals
dels diaris més habituals, per passar el temps, aquest cost d’aquest queixal,
d’empastar aquest queixal, serà ics. Si vostès en lloc d’anar-se’n a aquest dentista,
se’n van a un dentista a la millor avinguda de la nostra ciutat, que té un local en uns
baixos comercials enormes, dissenyats pel millor interiorista que n’hi ha actualment al
país, a la saleta d’espera no només tenim les últimes revistes de moda, sinó de
disseny, d’interiorisme, de no sé què i de no sé quants, i a més a més, fil musical,
aquest queixal per empastar ens costarà, com a mínim, el doble que a l’altre lloc. Ojo!
El cost real del material d’empastar aquest queixal és el mateix en un lloc o en un
altre, el que passa és que n’hi ha despeses supèrflues.
Això és el que diem des de Convergència i Unió, en aquest Ajuntament n’hi ha molta
despesa supèrflua a l’hora de prestar aquests serveis, amb els mateixos diners es
podria cobrir moltes més necessitats de les que estem cobrint. I els hi posaré un altre
exemple i aquest no el dic jo, aquest el trobem a la memòria adjunta al pressupost,
resulta que s’ha canviat la concessió de la prestació d’ajuda domiciliària, ja havia
arribat el termini i tal i s’ha fet un concurs nou, i ara l’ha guanyat una cooperativa. Una
cooperativa que ens trobem que no només mantenen els serveis, no només
mantenen el personal i la qualitat d’aquest servei, sinó que, a més a més, estalvien
970.000 euros, el mateix que s’estava fent abans, ara amb una altra empresa que,
casualment, si entren a la web d’aquesta empresa veuran que tenen una
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comptabilitat de costos molt acurada, que tenen una norma ISO, etc, veuran que el
mateix ho poden fer amb 970.000 euros menys.
El que diem des de Convergència i Unió i ho anem dient any rere any, que aquesta
política de cultura del cost de les coses, del cost del servei, és el que s’ha de fer des
d’aquest Ajuntament, a tots i cadascun dels serveis que es presten des de
l’Ajuntament, com ho estan fent a d’altres Ajuntament, és molt difícil, diuen, la
comptabilitat analítica pels serveis, bé, potser té més dificultat que la producció d’un
objecte, però la comptabilitat de costos existeix i s’aplica a d’altres ajuntaments des
de fa molt de temps.
Que la Generalitat diuen que ha baixat l’aportació que fa, anem als números i ho
traiem de les dades dels pressupost, l’any 2013, Generalitat, 7.600.000 quasi, aquest
any 7.800.000, no és veritat, ha hagut un increment, tenint en compte que en aquests
dos últims anys la Generalitat sí que ha vist reduït el seu pressupost en un 24%, i
hem de tenir en compte també que en el total dels ingressos d’aquest Ajuntament,
l’aportació que fa la Generalitat equival al 3,5% només, no estem parlant que
equivalgui a un 35% com és la de l’Estat.
S’ha dit des d’aquí que si la Generalitat no paga, que la Generalitat té deutes amb el
nostre Ajuntament, és cert, concretament hi ha 7.959.328 euros del fons de pagament
de proveïdors, que vostè sap perfectament d’on vénen aquests diners i no són
directament de la Generalitat, sinó que han de venir de Madrid, hi ha 1.856.289, 31
euros que és el que es diu el FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica, que vostè també
sap d’on vénen aquests diners, i n’hi ha 3.384.664,90 euros que està a la unitat de la
conselleria d’Economia de la Generalitat, disposats ja per ser pagats, això des de fa
dos mesos ja, diguem les coses clares.
L’escola de música ha comentat des d’aquí també, perdó, l’escola de música s’havia
de fer a Can Trinxet i en el seu moment hi havia els diners i actualment l’escola de
música, i tant i tant, i actualment l’escola de música on és fa, això no ho ha dit, és un
edifici cedit per la Generalitat, diguem-ho tot, diguem-ho tot també.
S’ha comentat que al final el que volem és quadrar el pressupost, no és que vulguem
quadrar el pressupost, és que el pressupost l’hem de quadrar, perquè n’hi ha una llei
que ens obliga, el pressupost l’hem de quadrar, i si el que volem és poder mantenir el
serveis que s’estan donant, d’assistència domiciliària, de beques menjador, d’ajuda a
la gent gran, d’ajuda a la joventut, de promoció econòmica, etc, no ens queda més
remei que optimitzar la nostra despesa a través d’una cultura del cost, si no sabem el
que ens costa els serveis que estem donant, mai sabrem si amb els mateixos diners
podríem haver fet molt més, com s’ha demostrat ara, que passa amb el servei
d’atenció domiciliària.
Després, també s’ha comentat aquí el tema dels assessors, és veritat, els assessors
de l’oposició no s’ha reduït el nombre d’assessors que tenim, continuem tenint dos
assessors l’oposició. També hem de dir per això, que amb el sou d’un assessor de
govern, pagues el sou de dos assessors de l’oposició, perquè no és el mateix un
assessor que cobri una determinada quantitat de diners, que un assessor que cobri la
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meitat, diguem-ho tot, diguem-ho tot.
Aquest pressupost, a més a més, respecte del que diu l’informe de l’Interventor, n’hi
ha coses que, des del meu punt de vista, “claman al cielo”, aquest pressupost no
compleix amb el termini de presentació, per llei estan obligats a fer arribar a la
intervenció abans del dia 15 d’octubre, això es continua no complint any rere any,
perquè això incompleix un article d’una llei, no és una cosa que sigui voluntària. Ens
trobem que les estructures dels programes de l’objecte del pressupost general de
l’exercici 2014, han comportat formalment l’establiment una xarxa nominal de
programes que no es troben definits en estructures, no es poden fixar els objectius a
assolir, manquen indicadors de seguiment per a cada programa, de forma que
després quan arribi l’hora a l’Interventor, de fer l’informe de compliment d’aquest
pressupost, es troba lligat de mans i peus, perquè no té dades per poder fer aquest
informe que està obligat per llei, i l’Interventor diu que d’aquesta manera ell no podrà
dur a terme el control financer complert que es contempla a l’article 213 i 222 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Això no ho diu aquest any, porta
anys dient això i continuem en el mateix.
Ens trobem amb el tema de les inversions, sí que és veritat que es faran inversions
de quasi 9 milions d’euros, però bé, només tenim això, no hi ha un pla d’inversions
públiques, com també és obligatori, perquè també ve determinat a l’article 166 del
mateix Text Refós que he fet referència anteriorment, tampoc no hi és.
És un pressupost que s’ha fet amb criteris de racionalització i eficiència? Hem de fer
un acte de fe i ens ho hem de creure, perquè no tenim manera objectiva de poder-ho
valorar. No ho diu ja l’oposició, que nosaltres portem anys dient això, sinó que la
Intervenció ho diu en el seu informe. I actes de fer, ha arribat un punt ja que els
justos.
I, sap una cosa? Pensem que en aquestes situacions difícils econòmicament, l’equip
de govern, malgrat, bé, actualment no té majoria absoluta, que podríem dir que sí,
perquè hi ha un pacte de govern amb Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, hauria de ser una mica més generós i si el que vol és el suport que
l’oposició, que la ciutadania es posi tothom al darrera i empaitem tots en la mateixa
direcció, el primer que ha d’estendre la mà és l’equip de govern, el primer que hauria
de parlar amb l’oposició i negociar aquests pressupostos hauria de ser l’equip de
govern, i a l’oposició se’ns ha fet arribar el pressupost una setmana i dos dies abans
d’aquest Ple, i m’agradaria que poguessin veure vostès la documentació que implica
aquest pressupost.
La feina de l’oposició, en aquest sentit, es veu també limitada, també es veu limitada,
hem hagut de fer, podríem dir, hores extres, per dir-ho d’alguna manera, per poder fer
un anàlisi exhaustiu d’aquest pressupost. I el que no es pot fer és demanar
corresponsabilitat a la ciutadania amb la pujada de l’IBI, sense aclarir-li exactament
els costos dels serveis que s’estan donant, el que no es pot fer és demanar
corresponsabilitat a l’oposició sense facilitar la informació. Si volen que juguem tots
en el mateix carro, els primers que han d’estendre la mà són vostès, i el primer que
haurien de fer és canviar aquesta política de despesa, per una política i una cultura
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de cost del servei que s’està donant.
I, en aquest moment, quan des de la ciutadania puguin ficar-se a internet, entrar a la
pàgina web i veure quin és el cost dels serveis que s’estan donant des d’aquest
Ajuntament i puguin veure que els diners que ells estan pagant en impostos realment
s’estan gastant de la forma més acurada possible, potser donat aquest punt, ens
trobarem que la ciutadania entendrà si se li ha de pujar algun tipus d’impost...

SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar, perdó, és que em diuen des de Secretaria que s’ha acabat el temps, que no
sona el rellotge, hi ha alguna dificultat amb el rellotge. Per tant, passaríem ja al Partit
Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte del dictamen número 1 ens abstenim, ens
agradaria també saber quina repercussió tindrà en aquest Ajuntament, aquest
dictamen. En el dictamen número 2 i 3 ens donem per assabentats, del tercer votem
a favor, assabentats també del cinquè i del sisè,

SRA. ALCALDESSA
No anem bé.

SR. DEL RÍO
Quítame el tiempo por favor, porque luego...

SRA. ALCALDESSA
No, el tiempo cuenta para posicionarse, para todo.

SR. DEL RÍO
Abstenció en el número 1, assabentats del 2 i 3, a favor del quart, assabentats del
cinquè i del sisè, abstenció al setè, a favor vuitè. Respecto del dictamen 9, le cedo la
palabra al Sr. Díez Crespo, que hará su intervención, y cuando acabe él, intervendré
yo en el tema de presupuestos generales.
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SRA. ALCALDESSA
Muy bien, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ CRESPO
Sí…

SR. DEL RÍO
Respecto del 11, abstención, gracias.

SR. DÍEZ CRESPO
Con respecto al tema de las ordenanzas fiscales, lógicamente vamos a votar en
contra, ya dijimos en su día que no compartimos ni el incremento del IBI, ni la subida
tan drástica de las tasas y precios públicos. Han rechazado todas nuestras
alegaciones, excepto la relativa a bonificaciones en el IBI para familias numerosas
con algún hijo discapacitado y seguimos manteniendo lo que dijimos en su día. Las
bonificaciones en el IBI son escasas y cicateras, tenemos uno de los IBI más altos de
las ciudades de nuestro entorno, ya lo dije en el Pleno pasado, mientras aquí
pagábamos, teníamos un tipo del 0,86 este año, en Esplugas, no, perdón, en El Prat
0,64, en San Boi 0,59, en San Feliu 0,54, en San Just 0,59.
Pagamos impuestos altos para los servicios que recibimos, pagamos impuestos de
primera y los servicios son de segunda o de tercera. Tenemos una ciudad sucia,
insegura, es difícil aparcar, bien, este aumento de impuestos es totalmente
injustificado, según ustedes la situación financiera de la ciudad es buena, el año
pasado, año 2012, se cerró con un superávit de 7.400.000 euros, este año, según el
informe del Interventor, el informe 27/2013, página 12, vamos a acabar con un
superávit de 5.300.000 euros.
No estamos de acuerdo ni con la subida del IBI, ni con el método de cálculo, el tipo
base del 0,92%, que se le va a aplicar al valor catastral incrementado en un 10%, y
eso no se ha explicado a la ciudadanía, porque este Ayuntamiento se ha acogido al
sistema de coeficientes del artículo 32.2. de la Ley del catastro, y creo que se debe
explicar que este año el IBI se calculará multiplicando el valor catastral por 1,10, que
es el coeficiente que marca la Ley de presupuestos, o sea, es decir, incrementándolo
un 10% y al valor resultante se le aplicará el tipo del 0,92.
Otro ejemplo de la voracidad recaudatoria de este Ayuntamiento es el incremento del
4% de las tasas y precios públicos, aunque hay tasas y precios públicos, como les he
dicho, que subirán bastante más de ese 4%. Es una subida totalmente injustificada,
ya que el criterio que se ha seguido es de actualizar las tasas y precios públicos en
base a la inflación prevista, pues bien, yo no sé si saben que el IPC en noviembre
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cerró al 0,2 y diciembre acabará en torno al 0,5, no al 2% como decían ustedes.
Y, por último, manifestar nuestra contrariedad por las ayudas al IBI, para personas
con escasa capacidad económica, que se han aprobado esta mañana en la Comisión
Delegada de Asuntos de Pleno. Estamos muy decepcionados porque no hay grandes
variaciones, sólo se presupuestan 80.000 euros, fíjense lo que han dicho aquí por
detrás el Sr. Ordóñez, 300.000 euros de transferencias al extranjero y sólo 80.000
para familias con problemas, me parece un poco lamentable. Sólo se presupuestan
80.000 euros para esta partida, con lo que, bueno, presumimos que las ayudas serán
igual de rácanas y cicateras que este año.
El hecho es que una familia compuesta por una pareja con dos hijos, se le va a exigir
prácticamente el mismo umbral de ingresos que el año pasado, si una familia gana
más de 14.341 euros, no se va a poder acoger a estas ayudas, imagínese una
familia, cuatro personas, con 15.000 euros los problemas que tienen y encima no se
pueden acoger a estas ayudas, porque no llegan a este umbral que fijan ustedes,
hombre es lamentable ¿no? Yo tengo un amigo personal, mensajero, 16.000 euros
brutos al año, no pudo acogerse el año pasado y este año tampoco se va a poder
acoger ¿saben lo que me dijo? con los 200 euros que pago de IBI, porque vive en la
calle Ingeniero Moncunill, con esos 200 euros como dos semanas, y no se va a poder
acoger este año, ni el que viene.
El año pasado sólo 700 personas se pudieron acoger a estas ayudas, 700 personas
de una población de 260.000 habitantes, es algo escandaloso, sólo el 0,44, hay
muchas personas de esta ciudad que pasan necesidad. Ya dijimos en su día que hay
que modificar los criterios para que más personas que lo pasan mal se puedan
beneficiar y que hay que incrementar la partida destinada a tal fin, ya que 80.000
euros sobre una recaudación prevista de más de 60 millones, que van a recaudar
ustedes en concepto de IBI, es ridículo. Por todo ello, bueno, les anuncio que
presentaremos las oportunas alegaciones, para que más personas necesitadas
puedan acogerse a estas ayudas.

SR. DEL RÍO
Bien, Sra. Alcaldesa, si me permite hablo del tema del siguiente punto. Los
presupuestos que hoy nos presentan, tenemos que contextualizarlos, son unos
presupuestos condicionados, como aquí se ha dicho, por el Plan de Saneamiento
Financiero del año 2011, fruto de una mala situación económica en la que se
encontraba el Ayuntamiento y que hacía necesario acudir a operaciones de
financiación, y obligó a elaborar un Plan de Saneamiento que garantizase la
sostenibilidad del Ayuntamiento, y posteriormente un Plan de Ajuste en 2012. Estos
condicionantes y, evidentemente, la situación económica actual, son los marcos que
debemos considerar a la hora de analizar el presente documento presupuestario.
En la actual situación económica, tanto la administración del Estado, como la
autonómica, están reduciendo sus aportaciones a los ayuntamientos. Una situación
que lamentablemente viene produciéndose desde el inicio de la crisis, por tanto, no
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estamos ante una situación nueva del actual gobierno central. Prueba de ello fue la
drástica reducción de dinero procedente del Estado, como por ejemplo en el 2010,
donde dejamos de percibir, no 2,5 millones de euros, sino 17,5 millones de euros, un
39% menos de la aportación que Hospitalet recibió del gobierno central, respecto al
año 2009. Por tanto, desde el inicio de la crisis todos los gobiernos se han visto
afectados por esta situación.
Hoy nos traen un proyecto de presupuestos que parte de una base errónea, ustedes
sustentan el proyecto de presupuestos en el Plan de Actuación Municipal, que nunca
se cumple, lo normal es que a través de los sucesivos presupuestos, el conjunto de
actuaciones incluidas en el PAM se acabe concretando en acciones. Sin embargo, de
forma sistemática, los presupuestos aprobados por el equipo de gobierno, los
distintos planes de actuación no se cumplen. En el mandato 1999-2003 se
comprometieron a construir 5.829 pisos de protección oficial y sólo construyeron 29.
En el PAM del 2007-2011, prometieron la creación de 480 plazas de guardería y sólo
construyeron 196. En ese mismo Plan de Actuación 2007-2011, prometieron construir
4.400 viviendas de protección oficial y sólo construyeron 1.000. Y de los 35
aparcamientos nuevos que se iban a construir en la ciudad, sólo se hicieron 7. De ahí
que la base que sustenta este presupuesto, como los anteriores, consideramos que
es errónea.
El presupuesto que hoy nos presentan incluye el gasto de 65.400 millones de euros,
65.000, que no son de nuestra competencia, el 30% del presupuesto municipal se
gasta en servicios que deberían costear otras administraciones. Son los llamados
gastos impropios, para que tengan una idea, si el Ayuntamiento gastase ese dinero
en lo que realmente son nuestras competencias, podríamos duplicar el dinero
destinado a mejorar la limpieza de las calles en la ciudad, podríamos triplicar el
dinero destinado a seguridad y orden público en la ciudad, podríamos multiplicar por
67 el dinero destinado a atención primaria a las familias. De ahí la importancia de la
reforma de la administración local, para que no se cargue sobre los ayuntamientos
gastos que deben pagar quienes realmente tienen la competencia, de forma que
podamos destinar el dinero a aquello que sí realmente es nuestra responsabilidad.
Y pensamos que deberían ustedes ser algo más cautos a la hora de dotar
suficientemente el fondo de contingencia, para gastos no previstos e inaplazables,
dotarlo con solo 300.000 euros lo consideramos insuficiente. No apoyamos el
presupuesto presentado, porque consideramos que no acoge el necesario cambio de
gestión, basado en una mejora continua de la organización, que garantice la
necesaria eficacia, eficiencia y efectividad, en el uso de los escasos recursos
públicos. Pensamos que es necesario elaborar un plan de ajuste real en la
organización y dotarla de racionalización en el gasto público, para ello debe
redimensionarse la estructura del Ayuntamiento, acorde con la actual situación crisis,
agrupando áreas, compactando servicios, reduciendo tenencias de alcaldía,
optimizando la administración de los servicios comunes, etc. Hay que eliminar el
exceso de burocracia y eso consideramos que no figura en este presupuesto.
El programa presupuestario debe basarse en la reducción del gasto corriente y en el
aumento de la inversión, porque es a través de la inversión como se activa la
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economía. Hay que reducir costes variables, a la vez que alcanzar ahorros
consolidables, debe optimizarse la gestión del pasivo, mediante la revisión de la
gestión de los remanentes, pensamos que estas son bases fundamentales del
presupuesto municipal y que consideramos que tampoco están incluidas.
Respecto a inversión, resulta que el año pasado ustedes preveían destinar a
inversión real 9.358.000 euros, de los cuales 1.108.000 procedían del Área
Metropolitana, y el resto, 8.250.000 euros de la multinacional IKEA instalada en
Hospitalet, resulta que la aportación de IKEA no llegó y ahora la vuelven a incorporar
en este presupuesto. Vemos como para el año que viene la aportación del Área
Metropolitana en inversión, se reduce a sólo 683.347 euros, es decir, un 38% menos
de inversión. Además nos presentan un Plan de Inversiones que está mal
estructurado, porque incumple el artículo 19 del Reglamento presupuestario, respecto
a la forma que debe estar configurado, ya que no incluye ni el año de inicio, ni de
finalización de los proyectos, ni el tipo de financiación, ni el órgano encargado de su
realización, entre otros. Por lo tanto, tienen ustedes previsto gastar ese dinero, pero
entendemos que aún no saben ni cómo, ni quien, ni cuándo.
El Ayuntamiento es quien mejor conoce las necesidades del territorio y las
potencialidades económicas de la ciudad y por ello es necesario, y creo que tienen la
obligación, a través del presupuesto, de desplegar las acciones necesarias para
fomentar el establecimiento y mantenimiento de las empresas en la ciudad, mejorar la
ocupación y la creación de riqueza y bienestar en el municipio, y en ese aspecto,
pensamos que no está suficientemente desarrollado. Los programas presupuestarios
deben ir dirigidos a favorecer la inserción laboral y configurar los servicios de
ocupación local como auténticos catalizadores de la propia inserción laboral, hay que
llevar a cabo una auténtica política económica destinada a la dinamización y fomento
de la pequeña y mediana empresa en la ciudad, que crea el 80% de puestos de
trabajo, los autónomos deben ser considerados pieza fundamental en la construcción
económica de Hospitalet.
Hay que desplegar políticas de modernización del tejido comercial de la ciudad e
impulsar los mercados municipales, como elementos de dinamización económica de
Hospitalet, hay que potenciar el modelo de proximidad comercial. Es necesario un
presupuesto que potencie las infraestructuras de apoyo a las empresas en Hospitalet,
para ello hay que mejorar los servicios municipales encargados de desplegar las
herramientas de fomento del desarrollo económico local, a través del presupuesto
podemos construir las bases para un nuevo modelo de crecimiento económico, sobre
cimientos más sólidos, algo que tampoco observamos en su documento
presupuestario.
Hospitalet está situado en un enclave geográfico extraordinario, la proximidad de
Barcelona, la zona franca, el puerto, el aeropuerto, hace de Hospitalet una ciudad con
gran potencial estratégico que debemos aprovechar también a través de los
presupuestos. Debemos utilizar esas sinergias para convertir Hospitalet en un
referente de desarrollo económico en la provincia de Barcelona y en el conjunto de
Cataluña. Por ello, es necesario tener una visión estratégica del territorio y esa
necesidad debería tener también su plasmación presupuestaria. Consideramos
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imprescindible eliminar el PRAI, el Plan de Renovación de Áreas Industriales de la
ciudad, y convertir ese espacio en un lugar de consolidación de las empresas ya
existentes, a la vez que lugar atractivo para la instalación de nuevas empresas en la
ciudad, para de esa forma potenciar el desarrollo económico de la ciudad y, por ende,
fomentar la creación de empleo local.
A través del presupuesto se puede mejorar el entorno en el que convivimos, la
calidad del entorno condiciona nuestro estilo de vida, es necesario implementar
mejoras en la movilidad sostenible, a través de políticas de apoyo al uso del
transporte público. Creemos que mediante el presupuesto se puede cambiar la
imagen de un urbanismo basado en el establecimiento de plazas duras, a la
concreción de pequeños espacios verdes en el interior de la ciudad. En definitiva, la
mejora del entorno urbano conlleva una mejora en la calidad de vida de nuestros
ciudadanos y pensamos que se podía haber mejorado más en ese aspecto en los
presupuestos.
Uno de los pilares fundamentales de la ciudad, como todos sabemos, es la
convivencia y a pesar de ello ustedes reducen el dinero destinado a fomento del
civismo y el mantenimiento de la convivencia ciudadana. Pensamos que es necesario
un cambio en la gestión de la seguridad, con mayor participación ciudadana en la
política pública de seguridad local, distribución eficaz y eficiente de los efectivos, en
función del mapa delincuencial, potenciación de los agentes cívicos y establecimiento
real de la policía de barrio. Estas, entre otras, consideramos que son directrices que
deben enmarcarse en el presupuesto si queremos garantizar la seguridad ciudadana,
y en este marco de fomento de la convivencia es fundamental y necesario, que el que
sea incívico sea castigado de forma seria y contundente.
El presupuesto debe ser un documento que contenga medidas que den respuesta a
las necesidades sociales, como políticas de acceso a la vivienda protegida, mejorar la
atención a nuestros mayores facilitando su acceso a los servicios sociales
municipales e incrementando la asistencia personal y domiciliaria, potenciar el uso
social de los equipamientos y realizar políticas de fomento en la función educativa de
la familia, así como garantizar el acceso de las familias a una plaza de guardería. Y
tampoco compartimos la reducción de la partida económica referente a acciones
públicas relativas a salud, como tampoco compartimos la disminución del
presupuesto destinado a enseñanza preescolar y primaria. De la misma forma que
lamentamos que, como cada año, el programa de juventud sea el que menos, uno de
los que menos asignación económica tiene.
Muchas familias en Hospitalet lo están pasando mal, por ello debemos garantizar la
respuesta a sus necesidades, incrementando para ello, no sólo las ayudas sociales,
sino la eficacia en la prestación de esas ayudas, reduciendo la burocratización en su
gestión, garantizando la equidad y estableciendo nuevos criterios conforme a las
nuevas situaciones de pobreza. En ese sentido, consideramos insuficiente la dotación
económica aportada al fondo extraordinario a familias.
Y voy acabando, pensamos que es necesario contar más con los ciudadanos, por
eso consideramos que debemos permitir su participación en la elaboración de los
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presupuestos, creemos que hay que abrir la administración a la participación, gestión
y control de los ciudadanos, pero vemos, año tras año, como la participación sólo se
queda en el discurso y no se traslada a la realidad presupuestaria.
Por todo ello, estas consideraciones que hemos hecho no se encuentran incluidas en
el presupuesto y por eso votamos en contra.

SRA. ALCALDESSA
Vale, perfecto, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. Miren, han hecho ustedes una serie de intervenciones, donde
hacían una cosa que yo creo que es adecuada, que es enmarcar el presupuesto, es
aquello de decir, en qué situación estamos, de dónde venimos y, por tanto, yo creo
que eso es importante. Pues yo les voy a decir cuál es la sensación que tenemos de
cuál es el marco en el que nosotros hacemos los presupuestos. Nosotros tenemos la
sensación de que estamos haciendo unos presupuestos en la absoluta soledad,
nadie más, nadie más tiene la sensación, tenemos la sensación de que esté
pensando en los ciudadanos y las ciudadanas de Hospitalet, porque ustedes
también, cuando plantean determinadas cuestiones aquí en sus intervenciones, lo
que dejan claro es que es mucho más fácil hacer intervenciones que hacer
presupuestos.
Ustedes en sus intervenciones han generado un déficit a este presupuesto de 20 o
30 millones de euros, porque lo que nos plantean es, que rebajemos en la medida de
lo posible todo lo que podamos los ingresos y que aumentemos todo lo que podamos
los gastos, pero eso sí, donde ustedes hacen las leyes, lo que dicen es que los
ayuntamiento hemos de tener déficit cero a la hora de hacer el presupuesto,
aclárense. No podemos gastar más, ingresar menos y tener déficit cero, es imposible.
Y miren, cuando ustedes plantean determinadas cuestiones, hemos de enmarcar y
ver qué presupuestos hemos hecho. El Sr. Salmerón les hacía alguna referencia y
creo que es importante, en este presupuesto se suben los impuestos, sí, se suben las
tasas, sí, pero nosotros subimos los impuestos y las tasas para destinarlo al gasto, lo
ponemos y ponemos para qué, y le estamos pidiendo a la gente que puede pagar
más que pague más, que pague más porque hay mucha gente que no puede pagar,
ni lo que deberían, ni otras cosas, que les hemos de ayudar.
Estamos pidiendo solidaridad a nuestra población, es cierto, lo estamos pidiendo, lo
estamos pidiendo y hemos empezado por esta casa, y en esta casa los gastos, todos
aquellos gastos que no son finalistas, todos aquellos gastos que no van destinados
directamente a la población, sufren descensos, todos, lo que sigue creciendo es la
ayuda a la gente, los servicios para el conjunto de la población. Ustedes, todos
ustedes, piden que la ciudad ha de estar más limpia, muy bien, la ciudad ha de estar
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más limpia, habrá que poner más dinero, no, pero bajemos el IBI, bajemos las tasas,
bajemos los precios públicos, tengamos la ciudad más limpia, doblemos la seguridad,
tripliquemos la convivencia, aumentemos las ayudas a familias, incrementemos más
el fondo de emergencias. Oiga, pero cada vez que dicen incrementemos es ir
sumando al gasto y cada vez que dicen rebajemos es rebajar del ingreso, eso es
inasumible, es imposible.
Pero miren, eso además va en contra exactamente de lo que ustedes hacen, no de lo
que dicen. El Sr. del Río hacía referencia a que nosotros gastamos el 30% de nuestro
dinero en gastos impropios que no deberíamos hacer. Mire, el Estado, que sí que es
un gasto propio, ha rebajado el 57% las políticas activas de ocupación, que es su
competencia ¿qué hacemos desde el Ayuntamiento? ¿destinamos cero a las políticas
activas de ocupación? ¿le decimos a toda la gente que está en paro en Hospitalet
que el Estado no nos envía dinero y que nosotros como no somos competentes no
hacemos nada? No, si esa es su propuesta, ya le digo, no, nosotros haremos todo lo
posible por generar oportunidades a la gente, por generar una mejora de su
ocupabilidad, por incentivar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan
generar empleo, lo hacemos en nuestros pliegos de condiciones en la contratación, lo
hacemos con rebajas en el IAE, por contratación de personas en desempleo en esta
ciudad, lo hacemos con formación, aunque en todo eso no tenemos ninguna
competencia. Y para eso les pedimos los recursos a los ciudadanos y las ciudadanas
de Hospitalet, sí, les pedimos recursos, y aquellos que pueden pagar un poco más,
les pedimos, por favor, que paguen un poco más, porque lo necesitan, no el
Ayuntamiento, lo necesitan sus vecinos, por eso lo pedimos.
Porque mire, sale el ministro de Industria, supongo que alguien le debió informar, con
un importante asesoramiento, y dice, no, yo creo que esto de la luz aquí acabará,
esto acabará subiendo el 2%. En menos de 24 horas la realidad le desmiente, la
suben el 11% y tienen que salir esta mañana corriendo, diciendo, no, vamos a
impugnarlo, vamos a pararlo, a ver qué hacen. Supongo que el asesor que tiene que
le ha dicho que eso iba a ser el 2%, debe ser pariente del asesor del ministerio de
Cultura, que llamó a las Illes Balears para preguntar cuál era el sueldo de Ramón Llull
por dirigir su ponencia. Hombre, vamos a ver si somos un poco serios cuando
planteamos lo que hemos de hacer y lo que no podemos hacer.
Miren, nosotros, evidentemente, conocemos muy bien nuestra ciudad, y nuestra
ciudad es una ciudad homogénea desde el punto de vista socioeconómico, en
nuestra ciudad no hay grandes diferencias, por tanto, en nuestra ciudad la inversión
hay que distribuirla, hay que repartirla, hacemos inversión en todos los distritos,
ustedes han estado en todos los consells de districte, han visto todo el plan de
inversiones que tenemos para los próximos años, y lo hacemos, otra vez, desde la
más absoluta soledad. Estamos acabando el Plan Integral de Collblanc-La Torrassa,
estamos acabando todo lo que iba acompañado de la Llei de Barris en Pubilla Cases
y La Florida, todo eso desde la soledad, porque desde hace más de dos años, la
Generalitat nos dijo, eso hay que reconocerlo, nos dijo, oye, yo a partir de este
momento no puedo poner ni un euro, nos lo dijo, desde finales del año 2011 nos dijo,
yo no voy a poder aportar a la Llei de Barris, vosotros hacer lo que creáis que podáis
hacer.
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Nosotros podíamos habernos parado, podríamos haber dejado de invertir, pero hoy
no tendríamos el equipamiento en La Florida, creo que hoy no discute nadie que ese
equipamiento está siendo un polo de atracción para la mejora del civismo, de la
convivencia, de las oportunidades, de generar cohesión en el barrio, y lo hemos
hecho solos. Hemos tirado adelante el cine Romero, el antic cinema Romero, para los
jóvenes y adolescentes, lo podíamos haber no hecho, teníamos la escusa perfecta, lo
hemos tirado adelante. Esa es nuestra manera de hacer las cosas y, evidentemente,
que todo es mejorable, seguramente, seguramente todo es mejorable, pero esa es
nuestra forma de hacer el presupuesto desde el punto de vista de la política, porque
evidentemente sus presupuestos son diferentes de los nuestros.
Miren, el Estado, en estos momentos, nos reduce en 2,5 millones de euros su
aportación para el año que viene, como les decía llevan ya más de un año con una
reducción del 57% en las políticas activas de ocupación ¿eso es lo que necesita la
ciudad? ¿eso es lo que necesita esta y todas las ciudades? Entonces usted dice, no,
pero hemos aprobado una Ley de racionalización de la administración local que lo va
a arreglar todo, lo va a arreglar todo qué quiere decir ¿que nos va a obligar? ¿que
nos va a penalizar por preocuparnos por nuestros vecinos y que cuando gastemos un
euro en una competencia impropia, entonces nos lo descontarán ustedes de sus
aportaciones? ¿eso es lo que están planteando hacer? Pues mire, nosotros contra
eso, haremos todo lo que esté en nuestras manos para oponernos, para oponernos
porque nuestra prioridad es que la gente tenga una oportunidad y que cuando la
crisis se acabe, esa crisis no deje al 10, al 15 o al 20% de la población en la cuneta,
sino que entre todos hayamos hecho posible salir con una ciudad cohesionada, en la
que nuestros ciudadanos, a los que les haya ido mejor y a los que les haya ido peor,
haya las menos diferencias posibles y que tengamos una ciudad en la cual podamos
seguir creciendo.
La inversión que se hizo, le recuerdo, contra la opinión de todos ustedes, de
desarrollo de la Gran Vía y el distrito económico, hoy es el polo de atracción
económica más importante de Cataluña, es la que nos está permitiendo a esta ciudad
resistir mejor que otras ciudades de nuestro entorno, esta crisis, la que nos está
permitiendo poder ver cómo se instalan empresas, mes detrás de mes, y nosotros a
través del área de Promoción Económica ofreciéndoles a nuestra gente, a la gente de
nuestra ciudad que está en desempleo, haciéndoles formación, haciéndoles la
selección, ayudando a que se tenga esa posibilidad de ocupabilidad. Y les recuerdo,
a todos ustedes les pareció mal aquel proyecto, pues mire, suerte de aquel proyecto
en aquel momento, suerte de aquel proyecto, porque si no hoy aún estaríamos
sufriendo mucho más.
Pues todas esas políticas son las que ahora queremos continuar haciendo, durante el
año que viene este Ayuntamiento seguirá invirtiendo, y en los pliegos de condiciones
que tienen un valor de más de medio millón de euros, se da valor, se puntúa a
aquellas empresas que contraten a parados de nuestra ciudad, para poder tirar
adelante esas obras. ¿Tenemos alguna obligación de hacerlo? No ¿Es más
complicado hacer así los pliegos de condiciones? Sí ¿Solucionaremos el paro en la
ciudad así? No, pero ayudaremos a todos los que podamos, sin ninguna competencia
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y sin ningún recurso, porque desde el Estado han reducido el 57%, es una
competencia suya, la Generalitat en este caso lo que hacía era coger esos recursos y
redistribuirlos, con lo cual eso ha bajado ahí, la Generalitat tiene el 57% menos para
redistribuir, pero en algún momento la Generalitat dijo, nosotros también queremos
participar y puso dinero en esa partida, de recursos propios, de recursos propios de la
Generalitat puso dinero y ayudaba a esas políticas activas de ocupación. ¿Saben
cuánto ha dejado la Generalitat en esa partida hoy, de recursos propios? Cero, Sra.
Borràs, zero.
Per tant, o sigui, quan critiquen jo crec que és un bon exercici que l’oposició faci
crítica, faltaria més, faci propostes, però, escolti’m, al final quan fem propostes i quan
fem crítiques en un pressupost, al final del discurs han de quadrar els números i els
seus números no quadren, i allà on tenen capacitat de decisió, allà on podrien estar
prenent decisions perquè aquests pressupostos fossin diferents, perquè si nosaltres
hem de destinar els diners que hem de destinar a educació, és perquè vostès s’han
retirat, la Generalitat s’ha retirat de les ajudes a l’educació, els plans educatius
d’entorn que en aquesta ciutat, si algun ciutadà és usuari d’aquests plans educatius
d’entorn, té els seus fills o les seves filles participant, no se n’ha adonat de res, ells
continuen tenint el mateix projecte que tenien fa dos anys, que fa tres, els mateixos
reforços, les mateixes ajudes, però totes aquestes ajudes avui s’estan fent al 100%
amb fons d’aquest Ajuntament, perquè la Generalitat els va retirar, tots, tots. Ara, hi
ha ciutadans que, és cert, no s’han assabentat, per què, perquè ells continuen rebent
els mateixos serveis, a costa de què, o de treure recursos d’un altre lloc o de pujar els
impostos, sí senyors, o de pujar els impostos, tots plegats hem de pagar 10, 15, 20
euros més d’IBI, perquè els plans educatius d’entorn els puguem continuar fent, és
així.
Algú no està d’acord, ho entenem, ho respectem, escolti, votin en contra, però que
quedi clar perquè es pugen els ingressos, en quins termes es pugen els ingressos i
tenim en compte aquella gent que té més necessitats, que té més dificultats, que no
té possibilitats d’assumir aquest increment, incrementem les ajudes, incrementem les
bonificacions i siguem capaços d’arribar al màxim de persones possibles perquè es
puguin acollir. Per tant, mirin, els pressupostos, evidentment, són millorables, són
opinables i són criticables, però jo el que vull que quedi molt clar és que no són uns
pressupostos fruit de la casualitat, aquí hi ha intencionalitat, hi ha intencionalitat
política, volem fer aquests pressupostos, volem fer uns pressupostos de redistribució,
volem fer uns pressupostos on posem l’accent a la gent que més ho necessita, però
també en el conjunt de ciutadans per poder-los donar uns serveis de qualitat. Clar
que volem les ciutats netes, clar que volem que la ciutat estigui neta, que es recullin
les escombraries, que els parcs i jardins estiguin en condicions, que els nostres
equipaments estiguin en condicions. I, per cert, si han d’anar al dentista, vagin a la
ciutat, no s’hi trobaran sorpreses, és gent honesta, treballadora, bons professionals,
amb uns despatxets, bé, arregladets, sense luxes, però bons professionals, per tant,
vagin al dentista a l'Hospitalet. I nosaltres continuarem amb la mateixa línia de treball
i acceptem la crítica, però el que volem és que la crítica es basi o sigui sabent quina
és l’alternativa i que si l’alternativa, quan la crítica es fa als pressupostos, ha d’acabar
quadrant.

…/…

27

I, finalment, per fer esment a un dictamen on canviem el nom del districte de Santa
Eulàlia i Gran Via Sud, tal i com explicava el Sr. José Luis Pérez, quan es va fer
l’aprovació de la nova distribució, immediatament els veïns amb l’Associació de Veïns
i el Sr. del Río al seu cap, que avui ens acompanya, es va posar en contacte amb
nosaltres per mirar de solucionar el que ells entenien que no devia ser. Vam estar
parlant, hem tingut diverses reunions, hem mirat cóm fer-ho, fins i tot allò de cóm
marquem els límits del territori, crec que ha estat un debat profitós, crec que també és
una manera que la gent pugui veure que els consells de districte tenen funció, ho van
portar al consell de districte, ho van debatre, ho van plantejar, l’Associació de veïns
de Gran Via Sud porta molts anys treballant i treballant jo crec que força bé, en un
barri que ha canviat la seva vida en poc temps, diguéssim, li ha canviat radicalment la
vida, i ells continuen aquí al peu del canó, ens van fer veure que era molt millor que
Santa Eulàlia fos Santa Eulàlia-Gran Via Sud, així ho vam recollir, així ho vam
reconèixer i així ho portem definitivament a l’aprovació. Per tant, a l’Associació de
Veïns de Gran Via Sud i al conjunt dels seus veïns, enhorabona per recuperar,
diguéssim, o per tenir el nom aquell que estaven demanant, felicitats.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, obriríem un segon torn d’intervencions, primer la Sra. Perea volia fer algun
aclariment.

SRA. PEREA
Sí, bé, jo les seves intervencions, així francament, no me les esperava, em pensava
que entrarien molt més, després de tenir coneixement com han tingut del pressupost,
perquè m’han estat seguint en els diferents consells de districte i, per tant, eren
coneixedors, més enllà dels números concrets, però sí de les polítiques finalistes que
pretén aquest govern, el cert és que m’he sorprès.
Y, Sr. del Río, se lo digo con total franqueza, me sorprende que haga una
intervención que me la envuelve de política social, donde nos exige unas políticas
dirigidas en educación, en promoción económica, en todas aquellas políticas que ya
contiene este presupuesto, cuando por otro lado, desde el Partido Popular se está
planteando una reforma de la sociedad que capgira totalment aquesta societat i
d’això no en parlem.
O sigui, els pressupostos municipals no estan aïllats del món mundial i el Sr. Belver
ho ha dit. Estamos solos, Hospitalet se está blindando ante los ataques contra el
desmoronamiento del estado territorial que ahora conocemos. Miren, desde el Estado
se nos están reduciendo las transferencias, desde el Estado se nos está marcando
una normativa que cada vez nos limita más la capacidad de gasto y ahora desde el
Estado también se nos plantea una reforma local, que es totalmente diferente a lo
que vamos a vivir, porque nos vamos a encontrar con una estructura administrativa,
solo la estructura, los edificios, no va a haber nadie ni para prestar el servicio.
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Y no soy alarmista, pero es que además, y por el Estado no se dice, se presenta un
plan presupuestario en Europa, que se ha presentado juntamente con las medidas de
racionalización, que pretenden que en dos años los ayuntamientos reduzcamos 8.000
millones de euros, y esto no se habla, porque no se oye, estos 8.000 millones de
euros para la ciudad de Hospitalet es ¿ustedes se acuerdan del fondo de inversión
local de Zapatero, que fueron 8.000 millones de euros que nos criticaron? Bien,
aquellos 8.000 millones de euros fueron 27 para la ciudad de Hospitalet, que por
cierto, en este momento y gracias a una planificación de proyectos de mejora urbana,
nos ha supuesto un ahorro en el contrato de mantenimiento de la ciudad, por
ejemplo, bien, aquellos 27 millones de euros que supusieron de ingreso, en este
momento el Estado lo plantea que lo reduzcamos en dos años ¿sabe qué quiere
decir eso? Pues que dejemos de prestar, o sea desaparece la policía local o
desaparece la limpieza o desaparecen aquellos servicios que en este momento son
además obligatorios.
Yo no sé cómo lo van a hacer, no sé el planteamiento, lo que tengo claro es que esta
ciudad, y lo hemos dicho desde el gobierno, en esta ciudad vamos a blindarnos a
aquellas políticas que nos han permitido en este momento, dar respuesta a la gente,
a los ciudadanos, pero sobretodo mantener las bases de futuro. Y les voy a continuar
diciendo, mire, y hablaba el Sr. Belver de la transformación de la ciudad, es cierto, la
mejora en la transformación de la ciudad reportó 27 millones de euros, recuerdo que
era en el año 2007 cuando yo ya entré, es decir, ya venía de antes, que nos ha
permitido aguantar cinco años o seis ya de crisis y que en este momento nos permite
ser uno de los ayuntamientos capdavanters en les gestions dels serveis públics. I els
hi posaré un exemples, les escoles bressol, em qüestionen les escoles bressol, Sra.
Annabel Clar, miri, les escoles bressol, de la manera que es gestionen a l'Hospitalet
és de les més eficients quant al seu cost, és més, l’Ajuntament de Sant Cugat pretén
veure el nostre model per poder-lo aplicar, perquè allà realment, doncs no és tan
eficient.
Però, a més a més, els hi diré una cosa, mirin, tots els plantejaments que em fan d’IBI
desorbitats, escandalosos, he sentit paraules així com bestials, mirin, a l’any 212,
quan ja teníem aprovat un pressupost, i això vostès saben que els hi contestaré, quan
ja teníem aprovat un pressupost, vostès Generalitat, vostès Estat, van aprovar un
pressupost al mes de juny de 2012, que ens va suposar un dèficit de 6 milions
d’euros, un dèficit de 6 milions d’euros que se’ls ha menjat aquesta ciutat i que hem
hagut de mantenir serveis, hem hagut d’ampliar serveis, tot i així tenint una situació
econòmica complicada. I, és cert, nosaltres donem la cara, donem la cara i diem als
ciutadans, anem a incrementar un 6%, i un 18% anterior, era un pla d’ajust que
preveia un 8%, un 8% i un 8%, però nosaltres donem la cara, ens presentem amb
uns pressupostos, amb uns programes electorals en unes eleccions municipals, dient
que pujarem impostos, per què, perquè volem tenir els comptes municipals
equilibrats. N’hi ha que es presenten en unes eleccions estatals o de la Generalitat,
dient que no pujaran impostos i el primer que fan és pujar l’IRPF, pugen l’IVA, fan una
reforma de la llum que en aquests moments, i ho deia el Sr. Belver, pot suposar un
increment d’un 11%.
Som plenament conscients de la situació de les famílies, som plenament conscients,
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perquè, a més a més, és una ciutat de treballadors i treballadores, som plenament
conscients que les dificultats són cada vegada pitjors, però això no vol dir que no
donem resposta. I es poden fer de moltes maneres els pressupostos, nosaltres
creiem que hem de racionalitzar la despesa i per això reorganitzem, reorganitzem
ajuntament i empreses, dissolem aquella que en aquest moment es pot reubicar
utilitzant els efectius materials i els personals, per a les mancances que ens estan
produint en el propi Ajuntament en personal, i s’ha de reconèixer que els esforços que
estan realitzant els treballadors d’aquest Ajuntament són molt importants. Se’ls hi
està demanant més, cobrant menys, perquè algú se li va acudir algun dia retenir, per
exemple, una paga extraordinària, o perquè se’ns exigeix en aquest moment, per part
de l’Estat, que per cert ens suposa un increment, crec que de 400.000 o 500.000
euros, en les cotitzacions, un 5% de cotitzacions més a la Seguretat Social, que això
encara no s’ha dit, però suposarà que els treballadors acabin tributant per més IRPF
i, a més a més, els ajuntaments hagin de pagar això. I no parlem de les operacions
de tresoreria, aquest Ajuntament, per fer front a allò que vostès no han fet front, està
tirant d’operacions de tresoreria que, efectivament, paguem tots els ciutadans i que
pot suposar, doncs 700.000 euros. Parlem clar, parlem clar i diguem-ho tot.
Mirin, aquests pressupostos vostès els coneixen, els coneixen perquè saben les
polítiques que porten al darrera, a mi que em parlin del Sr. Interventor quan no està
aquí al davant, em sembla lleig, hi ha la Viceinterventora, però em sembla lleig, més
que res, perquè l’informe de l’Interventor el que diu és, per primera vegada, que em
sobredotat ingressos, però que hem sobredotat despeses, és a dir, que el que està
dient és, escolti, miri, realment, i a més ho diu clarament, la sobredotació en
ingressos o en despeses, realment no és transcendent, i ho diu així. Vostès poden fer
les seves interpretacions i em sembla correcte, aquest pressupost no passaria si
l’Interventor no fes un informe d’OK, això és així.
Mirin, i per últim i per acabar, podria parlar de moltes més coses, perquè bé, han dit..,
no he acabat d’entendre aquestes intervencions, perquè li tiren les pedres a les
ciutats, però vostès amb la seva responsabilitats no ho fan. Jo al llarg dels consells
de districte ho he dit molt clar, aquesta ciutat, quan ha actuat en conjunt amb l’Estat i
la Generalitat, tots alhora, les coses han funcionat molt millor. I miri, ahir hi havia una
nota a “El Far”, que parla de 15 alumnes que finalitzen un curs, el primer itinerari de
formació en “Smart Cities”, aquí hi ha un treball conjunt d’Ajuntament, empresa
privada, l’Associació d’Empresaris de l'Hospitalet i Baix Llobregat i també de la
Generalitat. Posem-nos-hi, si nosaltres no diem que no, però posem-nos-hi tots,
siguem responsables, corresponsables.
Y, por último, mire Sr. Daniel Ordóñez, y lo dejo para lo último porque tengo
respuestas para todo lo que me ha dicho de las tasas y estas cosas, pero me habla,
me demoniza los asesores y no se lo puedo permitir, porque estamos hablando de
trabajadores municipales, y le voy a decir una cosa, si usted cree que los asesores no
cumplen las funciones de un trabajador municipal, empiece por renunciar al suyo, es
así, o sea, no puede ser que estemos poniendo en cuestión el servicio público, de
forma populista, no nos lleva a ninguna parte. Mire, los ayuntamientos se han
demostrado como un eje vertebrador de la democracia, porque hemos podido pedir y
preguntar a nuestros responsables políticos lo que queríamos, si hay una reforma
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local como la que va a haber, esto va a desaparecer, va a desaparecer el poder
político en los Ayuntamientos, es una merma muy importante de la garantía
democrática, planteémonoslo, porque eso implicará populismos como los suyos.
Nada más.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara sí, obriríem un torn amb els grups polítics, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, la verdad es que tampoco pensamos decir mucho,
porque claro, en esta ciudad, en este Pleno, en vez de analizar los presupuestos,
aquí empezamos a hablar de los presupuestos de Madrid o de la Generalitat o
hablamos de todo, menos de la ciudad, y ustedes se están excusando todo el rato en
los otros presupuestos, que se pueden compartir o no se pueden compartir, y nuestro
grupo no los comparte, pero bueno, si de todo lo que le estamos diciendo, ustedes la
única defensa que están haciendo es hablar de la Generalitat y de lo que hace
Madrid, pues bueno, pues entonces parece que este Pleno sea de presupuestos de
Generalitat o del Estado, porque realmente de sus presupuestos hablan bien poco.
Hablan bien poco, porque la verdad es que en lo que se están basando, como hemos
dicho antes, es simplemente en subir impuestos y subir impuestos. Realmente, poco
más, porque es que aquí no hay debate de en lo que ustedes se gastan el dinero o
de dónde lo ingresan, simplemente critican a otras administraciones.
Mire, lo único que ha dicho que tiene algo que ver con estos presupuestos, es
precisamente el tema de los asesores, sí, y me parece que otro grupo municipal se lo
ha dicho, que ellos tienen dos, nosotros tenemos uno, es cierto, y bueno, lógicamente
ustedes también tienen uno como grupo, pero hay muchos asesores en esta casa
que están cobrando mucho dinero, y se lo ha dicho, los asesores de los grupos de la
oposición, que yo comparto que fuese sólo uno por grupo, cobran la mitad de lo que
cobran la gran mayoría de otros asesores. Y sí que hay asesores que tendrán su
utilidad, pero hay otros que no, porque ustedes tienen algún asesor que está todos
los días en la radio a las 12 de la mañana, o sea, que bonito y que gran trabajo nos
hace para la ciudad, vaya.
Entonces, por tanto, lo que usted no puede decir es de lo que nosotros podemos
hablar o no podemos hablar, porque aquí parece que cada vez que los grupos de la
oposición les digan algo, ustedes digan que no se puede hablar de eso, pues claro
que podemos hablar, hombre, faltaba más que no pudiésemos hablar de lo que
queramos y si hoy estamos hablando de presupuestos, pues este es un gasto muy,
muy grande, que hay en presupuestos, por tanto, si ustedes quieren que todo el
debate de la ciudad gire en torno a lo que hace Madrid o lo que hace la Generalitat,
pues nosotros no estamos dispuestos a que todo gire en torno a eso. Por tanto, sí se
lo digo y se lo vuelvo a repetir, y no tienen nada que ver los asesores con los
trabajadores municipales, en absoluto tiene nada que ver, y hay algunos que harán
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su función, pero hay muchos otros que no lo hacen y son auténticas prebendas
políticas, y esa es nuestra opinión. Por tanto, no me hagan demagogia ustedes, con
que ustedes tienen asesores, sí, uno…

SRA. ALCALDESSA
¿Ya funciona el reloj? Parece ser que sí, se le ha acabado el tiempo. Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, molt breu. En primer lloc, per contestar a la Sra. Clar en una cosa, deia que
faltava cultura del cost, home, jo penso que Convergència i Unió, al menys des del
meu punt de vista, des del nostre punt de vista, la cultura del cost de Convergència i
Unió jo no l’aplicaria, perquè si la cultura del cost que hem d’aplicar, és la que aplica
el govern de la Generalitat als hospitals públics catalans, per exemple, on tenim als
passadissos d’urgències centenars de milers de ciutadans amuntegats, mentre hi ha
plantes senceres tancades, si aquesta és la cultura del cost que vol que apliquem
Convergència i Unió a l'Hospitalet, miri, demanarem assessorament a d’altre lloc,
però no ens deixarem assessorar per Convergència i Unió en l’aplicació d’aquesta
cultura del cost.
Y al Partido Popular, al Sr. Juan Carlos del Río, que hay que decirlo, casi nunca da
puntada sin hilo, hoy ha inaugurado ya una nueva línea de oposición, que es hacer
de fiscal del gobierno del Estado en materia de aplicación de la ARSAL, de la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. Y lo que ha dicho,
a mi me preocupa, porque, insisto, no acostumbra a dar puntada sin hilo, porque nos
ha dicho en qué cosas debemos gastarnos el dinero y en qué cosas no. Lo que no ha
dicho, porque no le conviene decirlo, es cuáles son esas competencias impropias o
esos gastos impropios que estamos haciendo y que deberíamos dejar de hacer.
Supongo que usted se está refiriendo, por ejemplo, a la atención domiciliaria, que se
está refiriendo a la atención a las mujeres víctimas de maltrato machista, o a los
servicios sociales o las escuelas de música u otros servicios que, según la aplicación
de esta nueva Ley aprobada ayer, dejaran de ser competencias propias, para pasar a
ser competencias ilegales de los ayuntamientos.

SR. ESTEVE
Sí, bàsicament per contestar a la Sra. Clar algun tema d’educació. Dir-li que trobo
una actitud absolutament diferent la seva, de quan visito a algun director general o
algun secretari general d’educació, que demanen disculpes o, fins i tot, agraeixen a
l’Ajuntament la nostra aportació econòmica en temes educatius, en canvi vostè avui
treu pit de les retallades en educació i a sobre critica els nostres pressupostos. Miri,
en competències pròpies de la Generalitat de Catalunya, que serien bressol, escola
de música, pla educatiu d’entorn, oficina municipal d’escolarització i beques, vostès
ens han tret 1,9 milions d’euros cada exercici pressupostari, 1,9 milions d’euros, en
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canvi aquest Ajuntament els ha assumit i a sobre ha augmentat 300.000 euros,
l’aportació en educació en aquest 2014. Per tant, crec que haurien de canviar, com a
mínim, l’actitud i agrair que aquest Ajuntament estigui suplint aquell finançament de
les seves competències, doncs que vostès no financen.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, doncs al Sr. Salmerón, no penso perdre ni un segon, vostè mateix s’ha tret tota la
credibilitat dient que en els hospitals catalans a urgències n’hi ha centenars de milers
de malalts, amb això ja m’ho ha dit, sí, als passadissos, amb això ja m’ho ha dit tot,
amb això vostè mateix s’ha tret tota la credibilitat.
Sr. Esteve, des d’aquest grup municipal, no una, ni dues, ni tres, moltes vegades hem
lloat i hem valorat molt positivament l’esforç que es feia des d’aquest Ajuntament, en
el tema, per exemple, de les beques menjador i això consulti actes i ho veurà, i ho
hem reconegut, que aquesta política és per treure’s el barret i amb aquesta mateixa
expressió l’hem dita, no sé a què ve això ara.
Referent al tema de l’Interventor, és que a nosaltres se’ns ha facilitat un informe junt
amb el pressupost i el que hem fet ha sigut parlar d’aquest informe, del que està
escrit, no hem criticat a “hurtadillas” a l’Interventor, no, no, hem citat part del seu
informe, si el Sr. Interventor avui no hi és, estic seguríssima que no li molestarà que
parlem del treball que se’ns ha facilitat.
Llavors, el que diem des de Convergència i Unió i ho continuem matxacant, és que
des de l’any 2012 fins a l’any 2014, la pujada de l’IBI ha sigut d’un 25’8%, que estem
parlant que són molts diners, aquí des de l’equip de govern, el Sr. Belver ha dit que la
nostra societat era molt homogènia i és veritat, a l'Hospitalet no hi ha grans rics, sinó
que més aviat estem parlant d’una classe mitja majoritàriament, i aquesta classe mitja
està patint tant com la classe més baixa, aquests efectes de la crisi. Vostè sap, Sr.
Belver, que gent que en el seu moment es va poder comprar un pis amb una
hipoteca, que era classe mitja, les seves condicions econòmiques els han variat
moltíssim i vostè sap que hi ha moltes d’aquestes famílies que ara estan fent cua a
les portes de Càritas per demanar menjar. Aquesta classe mitja és a la que se li està
pujant aquest IBI, perquè aquesta classe mitja es va poder comprar un pis que
teòricament, teòricament podríem considerar que era luxós, és aquesta classe mitja
la que ha de pagar aquestes pujades d’IBI.
I això és el que estem dient nosaltres, nosaltres el que diem, i a la memòria del
pressupost consta, que amb una millor gestió es poden estalviar diners, perquè ho
diuen, 970.000 euros d’estalvi en polítiques d’atenció domiciliària, que es dedicaran,
com no pot ser d’una altra manera, a més polítiques domiciliàries, i nosaltres, des de
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Convergència i Unió, això ho valorem molt positivament. I Sra. Fernández, més d’una
vegada els hi hem reconegut i els hi hem valorat de forma positiva, és veritat, el que
passa és que pensem que de la mateixa manera que ha passat això amb aquesta
atenció domiciliària, pot passar el mateix amb d’altres serveis que s’estan donant.
Sra. Perea, si des de l’Ajuntament de Sant Cugat s’han posat en contacte amb vostès
pel tema de les escoles bressol, “chapeau” per l’Ajuntament de Sant Cugat, si el que
hem de fer entre ajuntaments és això, ostres! aquest Ajuntament gestiona millor que
nosaltres això, parlem amb ells i preguntem cóm ho fan. Sra. Perea, parli amb
l’Ajuntament de Sant Cugat també, parli amb l’Ajuntament de Sant Cugat si us plau, i
que li expliquin també ells cóm fan la comptabilitat de costos...

SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar, em diuen que s’ha acabat el temps, ho sento, és que ara no sona el
rellotge, ho sento. Sr. del Río.

Essent les 11.45 hores abandona la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor del
grup municipal del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Esto de que todos son malos menos nosotros, Sra. Perea,
ya no cuela, de verdad, y que Europa establece directrices, sí, al gobierno central sí,
las mismas que le estableció al gobierno socialista anterior, reconocido por el Sr.
Zapatero. Usted habla del presupuesto del Estado, pues mire, de cada 100 euros, 52
se destinan a gasto social. Por cierto, las políticas activas de ocupación no son
competencia del Estado, son competencia de la Generalitat, parece que usted no se
acuerda de ello.
Usted critica al Estado, pero se olvida de que, oiga, mire, se dejo sin efecto la
disposición obligatoria de cancelación de las operaciones a corto, que suponía revisar
los préstamos, y fue muy bien para este Ayuntamiento. Usted se olvida que las
devoluciones al Estado, en lugar de hacerse a 60 meses, ahora se hacen a 120, y
eso va muy bien para la tesorería de este Ayuntamiento. Usted se olvida que usted
se acogió a un plan de proveedores que fue impulsado y aprobado por el gobierno
central. Usted se olvida que en este presupuesto, que se aprueba en el gobierno
central, en el Estado, en el Congreso de los Diputados, si un Ayuntamiento tiene
superávit ya no va a tener que destinar ese superávit sólo a amortización del
préstamo, sino que lo va a poder destinar a gasto ordinario, por cierto, eso fue pedido
y reclamado por usted, y eso está en una disposición de este presupuesto.
Y, hombre, hablar de la luz, pues mire, yo no sé con quién habrá hablado el señor
ministro, pero ustedes tienen al exministro Sr. Solbes, que es asesor en él de
ENDESA, que también podían haber hablado con él. Y mire, el martes FACUA, que
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es una asociación de consumidores, denunció que en los últimos diez años el recibo
de la luz ha subido un 68%, de esos diez años, siete eran gobierno socialista. Por
tanto, seamos todos un poco coherentes, porque aquí quizás todos tendríamos que
aprender un poquito, nosotros, pero también ustedes.
Y mire, si usted critica que el estado reduce 2,5 millones de euros en aportación a
este Ayuntamiento, yo le invito a que también critique los 17,5, que son siete veces
más, que hizo el gobierno del Sr. Zapatero en el año 2010, y no le he visto yo a
usted, ni oído yo a usted, ningún tipo de crítica en este sentido.
Y es lógico, una familia que gana 1.000 y gasta 2.000, se arruina, un Ayuntamiento
que hace lo mismo, no se arruina, arruina a los ciudadanos, ese es el problema,
porque no le va a venir a usted a pedir ese diferencial de dinero, ni a mí tampoco,
pero sí a los ciudadanos en base de impuestos. Por lo tanto, seamos serios, no
podemos gastar más de lo que ganamos, eso cualquiera de ustedes lo sabe, pues las
administraciones tampoco, porque al final lo acaban pagando ustedes, no lo voy a
pagar yo, ni tampoco el Sr. Belver, ustedes que somos todos nosotros.
Y, por cierto, la cultura del coste, señores de Izquierda Unida, vayan a Andalucía y
explíquenselo a los suyos allí también. Y escúchenme, yo no sé, esto de la política
neoliberal, uno me dice que está de acuerdo, otro me dice que está en contra, yo sólo
sé que gracias a IKEA se va a poder hacer inversiones en esta ciudad y pónganse
ustedes de acuerdo respecto a cuál es la política económica en esta ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Perea, no, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa, muy rápido.

SRA. ALCALDESSA
Tres minutos.

SR. BELVER
Sí, sí. Evidentment Sra. Clar, és la classe mitja la que està patint tota la crisi, en la
seva més àmplia cruesa, per això hem modificat tot el pla de subvencions i ajuts a
tota la gent, a tota la gent que, evidentment, avui a la nostra ciutat tenir un habitatge
per viure, això no és símbol de riquesa, això ho tenim molt clar, és un patrimoni que
està gravat, molt bé, és un patrimoni que està gravat, escolti, qui pugui pagar una
mica més que pagui una mica més i qui no pugui pagar una mica més, l’Ajuntament li
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ajudarà amb propis recursos per acabar de bonificar allò i per després poder
redistribuir.
Ho ha dit a la seva primera intervenció i una altra vegada a la segona, l’eficiència del
servei d’atenció domiciliària, que hem aconseguit amb un gran treball que baixi el
pressupost, no, que sigui més barat, sí, que sigui més barat el servei, és més barat el
servei, però és més barat el servei, perquè com ha guanyat el concurs una
cooperativa que està lliure de l’IVA, ja està, però és que és un concurs públic, o sigui,
nosaltres tenim el costum que quan hem de treure a concurs una obra o un servei,
tenim el costum de treure-ho a concurs públic, llavors si qui ho guanya és una
empresa que no paga IVA, evidentment el diferencial dels diners els pots reinvertir en
la pròpia activitat i t’incrementa l’activitat. Però això, que ja m’agradaria dir que és un
mèrit de l’Ajuntament que som molt llestos, però no, escolti, s’han presentat
empreses i la que ha guanyat, perquè ha fet la millor oferta, és una empresa que està
exempta del pagament de l’IVA.
Y, Sr. del Río, yo mire, antes les decía, una cosa es hablar y otra cosa es hacer, para
comparar cosas iguales que siempre es más fácil, vamos a hablar de hacer, porque
estamos hablando de lo que hacemos nosotros con el presupuesto. El IBI en Madrid,
en Madrid ciudad de Madrid, sube el 6,4%, no, no, sube el 6,4%, oiga, legítimo, pero
el problema no es ese, el problema es, y a partir de ahí qué, dicen, no, pero mire,
vamos a bajar la tasa de basuras, sí, porque bajamos los servicios, y resulta que
destinamos algo más del 50% del presupuesto a pagar, exclusivamente, deuda,
déficit, esa es la diferencia, esa es la diferencia en Madrid ciudad, esa es la
diferencia. Entonces, que usted me dice, no hay que subir impuestos, sí, oiga, si el
problema no es subir o bajar los impuestos, es que haces con esos impuestos,
nosotros decimos, subimos los impuestos y explicamos para qué, en Madrid suben
los impuestos para pagar deuda.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver, ha finalitzat? Sra. Perea, ja per tancar.

SRA. PEREA
Sí, molt breument, pel que fa a l’IBI, som conscients que en aquest moment tenir una
vivenda no és demostració d’una capacitat econòmica, més que res perquè ha hagut
una baixada dels salaris brutal, ha hagut un increment de la despesa brutal, IVA i
IRPF, ja ho he dit, ha hagut una reforma laboral que ens està generant molts
acomiadaments i evidentment una situació molt complicada i, per aquest motiu, les
subvencions, és a dir, aquells ajuts a famílies que hem aprovat, treuen el límit del
valor cadastral, per tant, una persona de qualsevol lloc de la ciutat que tingui
ingressos, ho dic i ho repeteixo, perquè ho he dit abans, però perquè quedi clar, que
tingui ingressos inferiors a 995 euros, import que va incrementant en funció dels
membres de la família, tindran accés a aquesta subvenció, a aquest ajut, perquè som
conscients de l’esforç dels ciutadans a tots els nivells. El que demanem amb aquest
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pressupost és que la resta d’administracions es mullin també amb aquesta
consciència, només demanem això. ´
Aquest pressupost es blinda, es blinda amb polítiques i, miri, els hi posaré un
exemple, pernoctacions, per exemple, a la residència Els Alps, doncs si al 2012 eren
150 usuaris, doncs resulta que al 2013 van ser d’11.315, per posar una dada. Però
no vull crear alarmisme, vull dir, aquest pressupost dóna sortida a les situacions molt
preocupants de les famílies, però a més pensa en futur, pensa en la promoció,
evidentment, en comerç, i mentre la reforma local que ha plantejat el Partit Popular o
la que planteja o pensa plantejar Convergència, no doni fruit, mantindrem l’esforç en
promoció econòmica, en formació, en millora dels comerços de la ciutat, en la millora
en inversió, perquè creiem que la inversió és vital, aquesta ciutat ha mantingut la
inversió, tot i les prohibicions que han hagut legalment, ha mantingut la inversió i ha
pogut complir el Pla d’Actuació Municipal que es va plantejar ara fa dos anys.
I jo entenc que a vostès els hi preocupi o no sàpiguen què dir, però el que no puc
permetre és que diguin que no som transparents, i ho som perquè vostès estan a les
meses de contractació, si és que hi volen assistir-hi, perquè vostès estan presents a
les Comissions Informatives, perquè hem estat a la seva disposició en tot allò que
han necessitat, i els consells de districte justament servien, doncs per preparar
aquest Ple i la prova és que les respostes i les al·legacions i els fonaments que m’han
donat, no vénen a dir, ni a parlar en contra, ni a donar cap mena de fonament, que
aquests pressupostos que destinen dos terceres parts a la gent de forma directa, no
siguin vàlids, ho són, per convenciment, per convicció, perquè creiem que ho ha de
ser i perquè evidentment és un pressupost d’esquerres. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat, a veure, jo crec que el debat d’avui, el debat de pressupost, és
el més important de tot l’any, és evident que el pressupost no deixa de ser
l’instrument pràctic de la voluntat d’un govern, un govern que, evidentment, doncs
prioritza les polítiques que creu que aquesta ciutat necessita i que prioritza aquells
serveis que pensem que els ciutadà necessita en aquests moments. Un moment,
evidentment, difícil, de crisi econòmica, que té una afectació clara per a les famílies,
pels comerciants, pels empresaris, per a les entitats, per a tothom que viu, que
treballa o que no té treball en aquesta ciutat.
Y es evidente que, a ver, Sr. Ordóñez, decía usted en su última intervención, ustedes
se excusan, no, nosotros no nos escudamos, ni nos excusamos de nada, pero no se
olvide que lo que hace el gobierno del Partido Popular en Madrid, tiene repercusión
para los ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet, y lo que hace el Sr. Mas en la
Generalitat de Cataluña y según el presupuesto que se apruebe o no se apruebe,
esto tiene repercusión evidente en el día a día de los ciudadanos y ciudadanas de
Hospitalet. Porque a veces nos olvidamos de esto, cuando oímos hablar de que se
modifica no sé qué Ley, nos parece que esto no tiene repercusión, cuando oímos que
se toma una medida, como es el incremento del IVA, bueno, nos parece que esto lo
pagan las empresas, no, no, acabamos pagando el pato, como siempre, los
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ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet, de Barcelona, de Cataluña y de España, por
tanto, claro que nos interesa y nos preocupa qué pasa en Madrid y qué pasa en
Cataluña.
Nosotros estamos convencidos que este es el mejor presupuesto que podemos
presentar en estos momentos, para dar sentido a nuestras políticas, para continuar
con las políticas que esta ciudad necesita, que ha necesitado en el pasado y que
continua necesitando en el presente y que ahora, con la crisis, todavía necesita más.
Y por eso, en fin, se ha dicho, yo creo que se ha explicado perfectamente por parte
de la Sra. Perea, por parte del Sr. Belver, por parte del Sr. Salmerón, por parte del Sr.
Lluís Esteve, es evidente que este es un presupuesto que da esas respuestas.
Yo quisiera llamar la atención respecto a un punto que se ha comentado de alguna
forma, que es un punto importante, pero que con la aprobación que hoy hacemos no
se resuelve completamente la cuestión, y me refiero al tema de las plusvalías para la
gente, para las personas, que se quedan sin vivienda o que bien, bueno han dado
esta vivienda como dación en pago, porque no han podido hacer frente a la hipoteca.
Estamos tomando nosotros una decisión como Ayuntamiento y yo agradezco a todos
los grupos políticos el posicionamiento a favor respecto de este punto.
Però no oblidem que aquest tema està passant aquí a Hospitalet, però no està
passant a tots els municipis d’Espanya, ni de Catalunya, i la millor forma que això que
hem aprovat aquí passi a tot arreu, és que hi hagi una modificació al Congrés de
Diputats i que, per tant, es modifiqui la Llei Hipotecaria. Jo demanaria a tots els que
estem aquí, que tenim representació a Madrid, al Congrés de Diputats, que elevem
aquesta modificació, perquè això no sigui una decisió que pren l’Ajuntament de
l'Hospitalet, perquè entenem que l’hem de prendre, sinó perquè és un dret. Jo crec
que hem de parlar més de drets i no tant de voluntat graciable en un moment
determinat o en un altre.
Per resumir una mica el Ple, avui han hagut intervencions dient algunes coses que
són clàssiques per part dels grups que no formen part del govern, clàssiques com,
bajen ustedes los impuestos, aumenten los gastos, no puede ser que, bueno, la Sra.
Clar hoy nos ha introducido una mica el tema aquest del dentista i tot això, que li ha
donat una mica de visualització al que ella pretenia explicar, però jo també li dic, Sra.
Clar, nosaltres no som una empresa, l'Ajuntament de l'Hospitalet no és una empresa,
som una administració al servei del ciutadà i quan parlem en termes economicistes
dels pressupostos, compte, compte perquè segurament la fitxaria el Sr. Montoro, estic
convençuda que el Sr. Montoro li compraria aquest discurs, estic convençuda, però
compte quan parlem de costos, de serveis, quan estem parlant de persones, quan
estem parlant de col·lectius, quan estem parlant de drets de moltes persones que si
l’Ajuntament no li presta, no ens oblidem, segurament en aquests moments no els hi
prestaria ningú.
I, en aquest sentit, compte, Sr. Juan Carlos del Río, a mí también me ha preocupado
Sr. Belver, qué me quiere usted decir, qué nos está queriendo decir con esto de que
vamos a ver qué gastos y qué no gastos, qué me quiere decir, que usted me va a
prohibir y que me va a mandar aquí a la guardia civil, que cerremos las escoles
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bressol, me quiere decir usted que me va a prohibir el Estado, el Sr. Montoro, me va
a prohibir hacer aquí, en esta ciudad, que le demos cobertura a las 5.000 personas
mayores que tienen una teleasistencia ¿esto me lo va a prohibir usted? ¿usted me va
a prohibir, me va a mandar a la guardia civil, si seguimos con un centro de asistencia
y de atención a las mujeres, en esta ciudad? ¿Esto es lo que usted me está
amenazando? Porque, a ver, amenazas pocas.
Nosotros, evidentemente, cumpliremos las leyes que se aprueben en Madrid, las que
se aprueben en el Parlament, nosotros daremos cumplimiento a todas las leyes,
ahora, cuidadito con las amenazas y cuidadito con los temas que usted está
planteando. Porque mire, estamos planteando y están planteando temas tan
importantes como la asistencia domiciliaria, como la atención a los colectivos que
más lo necesitan, estamos hablando de eso. Cuando hemos visto que ayer en Madrid
se aprobó una Ley de reforma de la administración local, muy alegremente todo el
mundo puede pensar que esto solamente afecta a la alcaldesa y a los concejales,
pero esto no es cierto.
Mire, Sr. del Río, yo le he respetado y me gustaría que fuera un poco más educado,
yo le he escuchado calladita y muy atentamente, y en estos momentos estoy
haciendo uso del derecho que tengo de hacer una intervención, si a usted no le
parece bien, me parece perfecto, pero yo le rogaría que se callara. Y se lo digo,
porque me parece importante, me parece muy importante que el futuro de esta
ciudad y de todas las ciudades de este país… a ver, si usted tiene algún problema…,
vale, vale.
En todo caso, estamos hablando de un tema muy importante, de una Ley que no
afecta solamente a los concejales o a los asesores, no, no, afecta a los ciudadanos y
afecta al futuro de ciudades como Hospitalet, una ciudad de trabajadores, como muy
bien se ha dicho, que necesitan, no de política en el peor sentido de la palabra,
necesitan de la política de verdad, de priorizar lo que es el servicio público y lo que
significa y lo que necesitan los ciudadanos hoy. Y por eso a ustedes seguramente no
les gusta el presupuesto, no les gusta el presupuesto porque, lógicamente, detrás de
un presupuesto hay una ideología política, y la ideología política que usted
representa evidentemente es muy diferente al partido y a los partidos que gobiernan
en esta ciudad.
Y, lógicamente, para usted las prioridades seguramente coincidirán con las del Sr.
Montoro, y usted pone por delante el déficit, que es bueno buenísimo o malo
malísimo, el déficit y bueno buenísimo el superávit, y a mí me gustaría, Sr. del Río,
que le transmitiera al Sr. Montoro que cumpla, que cumpla con la palabra que dio
delante del mundo local, hace un año, cuando felicitó a las administraciones locales
porque habíamos conseguido tener un superávit, nos dijo que ese dinero se podría
utilizar y revertir en los ciudadanos y todavía hoy ese dinero no se ha podido revertir
en beneficio ni de los ciudadanos, ni de la ciudad. Por tanto, claro que nos importa lo
que haga el Sr. Montoro, lo que haga el Sr. Rajoy, lo que haga el Sr. Mas y lo que
haga cualquier gobierno, porque el futuro, el presente y el futuro de una ciudad no
solamente depende de lo que hagamos aquí, que evidentemente es muy importante y
se ha explicado por parte de mis compañeros, sino que lo que hagan otros gobiernos
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también tiene afectación.
Por tanto, creo que en esta ciudad se han hecho unos presupuestos que tienen muy
claro que estamos en una situación de crisis, que los ciudadanos quieren tener una
ciudad mejor mantenida, más limpia, por eso hemos incrementado esas partidas, que
necesitan que la administración local dé soporte en las políticas sociales, dé soporte
en los temas de educación, dé soporte en los temas de cultura, dé soporte en los
temas de deporte. Mire, la Sra. Perea ahora enseñaba un recull de lo que el otro día
se hizo por primera vez en la ciudad, yo estuve con el Sr. Mompel en ese acto,
entregando los 18 diplomas a esos alumnos, alumnos que hoy tienen más
oportunidades que hace seis meses, porque hoy están mejor preparados para
afrontarse a un momento difícil, a un momento complicado, para salir al mercado
laboral en un momento difícil.
Es evidente que nosotros vamos a luchar para que nuestros ciudadanos estén mejor
formados, para que nuestros ciudadanos puedan tener oportunidades, porque vamos
a trabajar para generar riqueza, para ser una ciudad atractiva desde un punto de vista
económico, para que muchas empresas puedan venir a Hospitalet y puedan producir
puestos de trabajo, nosotros no esperaremos a que lleguen las empresas, estamos
haciendo, no nueve, ni ocho, ni siete millones, como se ha dicho, este año se van a
ejecutar 59 millones de inversión en la ciudad, para dar una mejora en los
equipamientos, para seguir construyendo esta ciudad, no nos equivoquemos, esta
ciudad todavía no está finalizada y necesita todavía que la administración local
continúe invirtiendo en Hospitalet.
Por tanto, yo no quiero seguir, no me quiero alargar, pero sí decirles a todos que hoy
aprobamos, hacemos la aprobación de los temas más importantes que un
ayuntamiento puede hacer, que es aprobar su presupuesto, este es un presupuesto
que, como todos, seguramente es mejorable, puede ser mejor, que nos gustaría
contar con la complicidad de otras administraciones que sumaran, yo no me canso de
pedirlo, que por parte del Estado y por parte de la Generalitat, por parte de la
Diputación, del Área Metropolitana, por parte de todas las administraciones,
sumemos, no en beneficio del Ayuntamiento de Hospitalet, sino en beneficio de los
ciudadanos y ciudadanas.
Por tanto, espero que con ese, en fin, con esa voluntad o con esa demanda,
empecemos el año 2014 con otra actitud por parte de otras administraciones y que
por fin se convenzan de algo que sabemos hacer muy bien en Hospitalet, que es
sumar, que es trabajar de la mano y que en ese sentido, Sra. Clar, usted decía,
extiéndanos la mano, la mano está extendida, espero que todos los grupos políticos
se sientan en ese sentido, en fin, motivados en trabajar juntos, repito, no en beneficio
de esta administración, sino en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de
Hospitalet.
Tendríamos que pasar ya a la segunda parte.
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SRA. SECRETÀRIA
Em manca el posicionament del grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida
i Alternativa en relació al punt número 11.

SRA. ALCALDESSA
Del grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa respecte de
l’11.

SR. ESTEVE
A favor.

SRA. ALCALDESSA
A favor, molt bé, doncs passem a la Comissió Permanent d’Espai Públic.

Essent les 12.15 hores abandonen la sessió la Sra. M. Angeles Sariñena Hidaldo,
regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Sr. Alberto
Sánchez López, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER MANIFESTAR LA DISCONFORMITAT AMB LA
RENUNCIA UNILATERAL, EFECTUADA PEL CONSELL COMARCAL DE
BARCELONES A L’ENCOMANDA DE GESTIO APROVADA PEL PLENARI
MUNICIPAL, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT SUBTERRANI A LA
PLAÇA FRANCESC MACIÀ.
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 de CiU, Srs/es. Borràs, 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, 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:
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ATÈS que en data 26 de març de 1998, aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del
Barcelonès, subscrigueren un Conveni Marc de Col·laboració per a la prestació
d’actuacions urbanístiques en execució de plans o en matèria de rehabilitació urbana
o edificació tant de nova planta com ja existents a través del seu òrgan de gestió
directa, la societat urbanística de naturalesa privada i de capital totalment públic,
Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, Societat Anònima
“REGESA”.
ATÈS que es va aprovar l’Addenda al Conveni Marc de Col·laboració signat en data
26 de març de 1998, entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Barcelonès per la
qual l’Ajuntament encomana al Consell Comarcal del Barcelonès, que accepta,
efectuar la construcció d’un aparcament soterrani i la seva explotació en l’àmbit
comprès entre el carrer Aprestadora, plaça Francesc Macià i Llussà i l’avinguda del
Carrilet d’aquesta ciutat, a través del seu òrgan de gestió directa la societat Regesa
Aparcaments, SA, destinat a ser utilitzat com aparcament públic.
ATÈS que la durada del Conveni es va fixar en CINQUANTA (50) anys, a partir de la
recepció de les obres de l’aparcament; establint-se que en finalitzar l’esmentat termini
de 50 anys, la totalitat de l’obra i instal·lació de l’aparcament, des de la segona planta
soterrània, revertirà a l’Ajuntament, passant, en aquell moment, a ser propietat
municipal, lliurant-se en perfecte estat de conservació i lliure de qualsevol càrrega,
gravamen o dret personal.
ATÈS que el Ple en sessió de data 7 de novembre 2001 va acordar aprovar la minuta
de Conveni de Col·laboració, i el seu Annex, a signar entre aquest Ajuntament i
l’entitat Regesa Aparcaments, SA, que desenvolupa l’Addenda del Conveni Marc
subscrita entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del Barcelonès, de data 13
de setembre de 2001, i que estableix les condicions particulars de l’encomanda de
gestió per la qual s’efectuarà la construcció de l’aparcament soterrani i la seva
explotació des de la segona planta, inclusiva, en avall.
ATÈS que efectuada la construcció esmentada en el paràgraf anterior per Regesa
Aparcaments SA, el dia 23 de febrer de 2004 es va atorgar davant el notari Fernando
Morales Limia, l’escriptura d’Obra Nova, número 559, establint-se un valor de
2.931.747,04 €; adjudicant-se dita obra a favor d’aquest Ajuntament.
ATÈS que en virtut d’acord de Ple de data 22 de desembre de 2004, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat amplia l’encomanada efectuada al Consell Comarcal del
Barcelonès en relació amb la construcció i explotació d’un aparcament; aquesta
ampliació de l’encomanda inclou en l’explotació de l’aparcament la totalitat del mateix,
deixant-se sense efecte la reserva que s’havia previst inicialment de la utilització de la
primera planta del mateix per part del propi Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que la societat Regesa Aparcaments i Serveis SA, mitjançant escrit datat pel
Registre general d'entrada d'aquest Ajuntament el dia 25 d'octubre de 2013 i numerat
amb el 46.473, comunica a aquest Ajuntament la renúncia anticipada de l'adscripció
d'ús de la finca situada en la plaça Francesc Macià (que és objecte de l’encomana) i
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ofereix el lliurament de la possessió de la mateixa, manifestant import indemnitzatori.
ATÈS que el Consell Comarcal del Barcelonès mitjançant escrit datat pel Registre
general d'entrada d'aquest Ajuntament el dia 31 d'octubre de 2013 i numerat amb el
47.311, comunica a aquest Ajuntament la renúncia a l'encomanda, en els mateixos
termes que la seva societat instrumental.
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, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.– MANIFESTAR DISCONFORMITAT amb la renúncia unilateral efectuada
pel Consell Comarcal del Barcelonès a l'encomanda de gestió efectuada per aquest
Ajuntament mitjançant conveni marc aprovat pel plenari municipal el dia 26 de gener
de 1998, concretat en addenda al mateix aprovada pel ple el dia 25 de juliol de 2001,
per a la “Construcció d'un aparcament subterrani i la seva explotació en l'àmbit
comprès entre el carrer Aprestadora, plaça Francesc Macià i Llussà i l'avinguda del
Carrilet d'aquesta ciutat a través del seu òrgan de gestió directa, la societat Regesa
Aparcaments SA", per no ser conforme a dret i REQUERIR al Consell Comarcal la
revocació de l’acte, de conformitat amb l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contencios-Administrativa.
SEGON.- REQUERIR al Consell Comarcal del Barcelonès l'acompliment de les
obligacions que es derivin dels convenis que van instrumentalitzar l’encomanda de
gestió i manteniment de la prestació del servei fins l’extinció de la mateixa, sense
perjudici d’iniciar els tràmits per a la seva resolució de mutu acord.
TERCER.- MANIFESTAR la no acceptació de cap indemnització econòmica a que fa
referència l’acord del Consell Comarcal del Barcelonès de data 23 d’octubre de 2013,
que mai ha estat admesa en cap moment. L’anterior sens perjudici de las quantitats
que resulten d’una eventual liquidació de l‘encomanda com a conseqüència de la
possible resolució per mutu acord de les parts.
QUART.- NOTIFICAR els precedents acords al Consell Comarcal del Barcelonès, a la
societat Regesa Aparcaments i Serveis SA, a la Intervenció Municipal, a la Secretaria
del Ple i a la Direcció de Pressupostos.

PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIADICTAMEN 2.PRESIDÈNCIA NÚMERO 9174/2013, DE DATA 21 DE NOVEMBRE, CONCEDINT

…/…

43

LES MEDALLES DE DISTINCIÓ PROFESSIONAL I LES MEDALLES DE LA
GUÀRDIA URBANA DE L’ANY 2013 A DIFERENTS COMANDAMENTS I AGENTS
DEL COS.
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 21 de novembre de 2013, l’Alcaldessa-Presidenta, va dictar el
decret amb número 9174/2013, 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 d’aquesta resolució a la propera sessió que celebri el Ple municipal”.
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
9174/2013, de data 21 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 amb data 3 de juliol de
2002, es va procedir a aprovar definitivament el Reglament de la Guàrdia Urbana
d’aquesta Corporació. L’esmentat acord, juntament amb el text íntegre definitiu de
l’esmentat Reglament de la Guàrdia Urbana, fou publicat en el Butlletí Oficial de la
Província amb data 19 de juliol de 2002.
ATÉS que en el Títol VI de l’esmentat Reglament de la Guàrdia Urbana es regulen les
felicitacions, distincions o condecoracions per la realització d’actes destacats durant
el servei o pels anys de dedicació en actitud de constant superació o meritòria
trajectòria professional.
VIST l’article 96 b) i c) del vigent Reglament de la Guàrdia Urbana, en el qual
s’estableix la concessió de les medalles de la Guàrdia Urbana i del Mèrit Professional
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 l’escrit del Intendent cap de la Guàrdia Urbana d’aquest Municipi, de data 13 de
novembre de 2013, de conformitat amb l’establert a l’article 97.2 del Reglament de la
Guàrdia Urbana, proposant les següents concessions:
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Medalla de Distinció Professional, en reconeixement a la seva actitud de constant
superació en el servei i per la seva llarga i destacada trajectòria professional al Servei
del Cos de la Guàrdia Urbana i de la ciutat de L’Hospitalet, als següents
comandaments i agents del Cos:
-

Sergent
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

121 M.C.J.
226 M.T.F.G.
242 J.N.M.
244 A.M.S.
263 J.J.G.M.
400 J.L.A.
439 M.T.R.S.
440 J.J.L.V.
443 J.L.G.L.
454 L.G.G.
708 M.A.M.S.(a títol pòstum)

Medalla de la Guàrdia Urbana, en reconeixement a les excel·lents actuacions i
capacitat de resolucions de les mateixes, als següents comandaments i agents del
Cos:
-

Caporal
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

268 J.R.P.
882 F.S.B.
452 V.M.D.R.
922 D.G.M.
964 J.S.A.
982 J.R.R.
990 J.N.G.

VISTOS els certificats emesos pel cap de serveis de Recursos Humans d’aquest
Ajuntament, fent constar els anys de servei i la relació laboral de cada un d’ells amb
aquest Ajuntament, en compliment de l’article 96.c) del Reglament de la Guàrdia
Urbana.
VIST l’article 97.2 del Reglament de la Guàrdia Urbana, en el qual s’estableix que la
concessió de les medalles la efectuarà l’Alcaldia, a proposta raonada del Cap del
Cos.
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 d’aquesta Corporació.
VIST l’informe de l’Assessor Jurídic de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, de
data 13 de novembre de 2013.
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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, en reconeixement a les seves actituds de constant superació en el servei i
per les seves llargues i destacades trajectòries professionals al servei del Cos de la
Guàrdia Urbana i de la ciutat de L’Hospitalet, als següents comandaments i agents
del Cos:
-

Sergent
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

121 M.C.J.
226 M.T.F.G.
242 J.N.M.
244 A.M.S.
263 J.J.G.M.
400 J.L.A.
439 M.T.R.S.
440 J.J.L.V.
443 J.L.G.L.
454 L.G.G.
708 M.A.M.S.(a títol pòstum)

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

Caporal
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

268 J.R.P.
882 F.S.B.
452 V.M.D.R.
922 D.G.M.
964 J.S.A.
982 J.R.R.
990 J.N.G.

TERCER.- FER LA CORRESPONENT ANOTACIÓ en els expedients personals dels
condecorats, considerant-se com a mèrit especial als efectes oportuns.
QUART.- FIXAR el dia 27 de novembre de 2013, al Centre Cultural de Bellvitge
d’aquesta ciutat, per a l’acte de lliurament de les medalles, diploma o testimoni en el
qual consti el corresponent acord de concessió, així com de les agulles o passadors
indicatius de la distinció.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la propera sessió que celebri el
Ple municipal.
SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present decret a l’Alcaldia-Presidència, a l’Àrea de
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Seguretat, Convivència i Civisme, a la Secretaria General del Ple, a l’Intendent cap de
la Guàrdia Urbana i al personal de la Guàrdia Urbana condecorat amb les Medalles.”
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.

DICTAMEN 3.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA MODIFICACIÓ DE LA
COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DE DISTRICTE VI (BELLVITGE - EL
GORNAL).
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 per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de conformitat
amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, el dia
següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 26 de febrer de 2013 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret núm. 2271 de 13 de març de 2013, va nomenar, els
Presidents, Vicepresidents, Secretaris i Membres de la Corporació que formaran part
dels diferents Consells dels Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució del Regidor President del Districte VI núm. 2919/2013 de 16
d’abril es va determinar la composició nominal del Consell de Districte VI (Bellvitge-El
Gornal).
ATÊS que en data 24 d’octubre de 2013 la senyora Carme Castelltort Ramon fa
presentar un escrit per mitjà del qual deixava constància de la seva renúncia al càrrec
de vocal del Consell de Districte.
VISTA la resolució del Resolució del Regidor President del Districte VI núm.
9052/2013 de 20 de novembre.
ES DONA COMPTE AL PLE de la Resolució del Regidor President del Districte VI
núm. 9052/2013 de 20 de novembre, en la que es dona per assabentat de la renúncia
al càrrec de la senyora Castelltort i en la que es nomena a la senyora Maite Andreu
Beltran com a nova vocal al Consell de Districte VI.
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DICTAMEN 4.PEL CANVI DE DENOMINACIÓ DEL DISTRICTE III I
APROVACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DELS BARRIS QUE INTEGREN CADASCÚN
DELS SIS DISTRICTES DE LA CIUTAT.
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 el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 24 de juliol de 2012 va
aprovar inicialment el Reglament orgànic de participació ciutadana de L’Hospitalet de
Llobregat.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de gener de 2013 va resoldre les
al·legacions presentades i va aprovar definitivament el reglament referit que va ser
publicat al BOP de 25 de febrer de 2013, iniciant la seva vigència al dia següent a la
seva publicació de conformitat amb el que preveu la disposició final, és a dir, el 26 de
febrer de 2013.
VIST que la disposició addicional segona del referit reglament disposa que per acord
del Ple es procedirà, abans de l’inici de la seva vigència, a concretar les delimitacions
territorials dels districtes i les seccions electorals sens perjudici del reconeixement a
efectes de desenvolupament econòmic de la ciutat d’altres divisions territorials de
rellevància a aquests efectes.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de gener de 2013 va aprovar la
nova divisió en sis districtes del terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat,
juntament amb les seves denominacions i limitacions i la denominació del Districte III,
com a Santa Eulàlia, integrat pel barri de Santa Eulàlia.
VISTES les actes de les sessions del Consell de Districte III, de 15 de maig de 2013 i
25 de setembre de 2013, en les quals es recullen les peticions dels veïns d’incloure el
barri de “Gran Via Sud” a la denominació i configuració del districte III ja que és un
nom arrelat entre els seus habitants.
VIST l’informe de l’Assessor tècnic de Plans Territorials i PAM.
VIST l’article 1.4 del Reial Decret 1690/1986 d’11 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals que disposa que
és competència de l’Ajuntament la divisió del terme municipal en districtes i en barris i
les variacions dels mateixos. I que l’article 128 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local, preveu la creació de districtes com a divisions
territorials pròpies i que correspon al Ple de la Corporació la creació dels districtes i la
seva regulació.
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VIST l’informe emès pel Cap de secció de SIG i Cartografia relatiu a la descripció dels
nous límits dels barris municipals.
ATÈS que la competència per a dur a terme la creació i modificació dels districtes
correspon al Ple Municipal segons determinen els articles 123 i 128 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i la disposició addicional tercera del vigent
Reglament orgànic de participació ciutadana (BOP 25/02/2013)), que determina que
la divisió territorial es podrà modificar per acord del Ple sense que tingui la naturalesa
de modificació del propi reglament.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia Sra. M. Mercè Perea i Conillas i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- DETERMINAR que els barris que integren els sis districtes en que es
divideix el terme municipal, com a continuació i complement de l’acord del Ple de 29
de gener de 2013, són els següents: Centre, Sant Josep, Sanfeliu, Collblanc, La
Torrassa, Santa Eulàlia, Granvia Sud, Les Planes, La Florida, Pubilla Cases, Can
Serra, Bellvitge i el Gornal.
SEGON.- APROVAR la delimitació dels barris ressenyats a l’acord anterior que són
les que es transcriuen a continuació:

DISTRICTE:
BARRI:

1
CENTRE
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Inclou el casc antic, antigament conegut com Vila Vella (o, fins i tot, simplement
l’Hospitalet) i alguns dels seus eixamples entre els segles XIX i XX. A més, inclou el
sector, majoritàriament industrial, de la Carretera del Mig.

Punt inicial, determinat per l’encreuament entre l’eix de les vies de ferrocarrils
de la línia de Vilanova de la RENFE, el carrer de Narcís Monturiol i el vial prolongació
d’aquest cap al sud-oest fins a l’encreuament entre la carretera del Mig i la Travessia
Industrial, que és un punt d’encontre dels barris del Centre (sector de la Carretera del
Mig), de Santa Eulàlia, de Bellvitge i del Gornal.
-

Frontera amb el barri de Bellvitge, del districte 6:

o
Vial prolongació del carrer de Narcís Monturiol fins a l’encreuament entre la
travessia Industrial i la carretera del Mig.
o
Travessia Industrial.
o
Carrer d’Arquimedes.
-

Límit del terme municipal, frontera amb Cornellà de Llobregat.

o

Frontera amb el barri de Sanfeliu, del districte1:
Eix de les vies de ferrocarrils de la línia de Vilafranca de la RENFE.

o

Frontera amb el barri de Can Serra, del districte 5:
Eix de les vies de ferrocarrils de la línia de Vilafranca de la RENFE.

o
o
o
o

Frontera amb el barri de Sant Josep, del districte 1:
Avinguda d’Isabel la catòlica.
Plaça del Mestre Clavé.
Avinguda de la Fabregada.
Avinguda del Carrilet

o

Frontera amb el barri de Santa Eulàlia, del districte 3:
Eix de les vies de ferrocarrils de la línia de Vilanova de la RENFE.

-

Punt final, igual al punt inicial.

DISTRICTE:
BARRI:

1
SANT JOSEP
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Inclou la zona que bàsicament a partir de la segona meitat del segle XIX va servir
d’expansió de la Vila Vella i on es va instal•lar un dels motors industrials de l’època i
de començaments del segle XX. Des de llavors van quedar clarament definits els
seus límits, principalment a causa de la construcció de línies ferroviàries.

Punt inicial, determinat per l’encreuament entre l’eix de les vies de ferrocarrils
de les línies de Vilanova i de Vilafranca de la RENFE, que és un punt d’encontre dels
barris de la Torrassa, de Santa Eulàlia i de Sant Josep.

o

Frontera amb el barri de Santa Eulàlia, del districte 3:
Eix de les vies de ferrocarrils de la línia de Vilanova la RENFE.

o
o
o
o
o

Frontera amb barri del Centre, del districte1:
Avinguda del Carrilet.
Avinguda de la Fabregada.
Plaça del Mestre Clavé.
Avinguda d’Isabel la catòlica.
Avinguda del Carrilet

o

Frontera amb el barri de les Planes, del districte 4:
Eix de les vies de ferrocarrils de la línia de Vilafranca de la RENFE.

o

Frontera amb el barri de la Torrassa, del districte 2:
Eix de les vies de ferrocarrils de la línia de Vilafranca de la RENFE.

-

Punt final, igual al punt inicial.
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DISTRICTE:
BARRI:

1
SANFELIU

Inclou la zona que es troba a l’oest de la ciutat, al nord de les vies ferroviàries de la
línia Vilafranca de la RENFE. Va desenvolupar-se urbanísticament a partir del segon
quart del segle XX. Està travessat per la ronda de Dalt i inclou el parc de Can
Buxeres.
Punt inicial, determinat per l’encreuament del límit del terme municipal,
frontera amb Esplugues de Llobregat, amb la carretera d’Esplugues, que és un punt
d’encontre entre els barris de Sanfeliu i de Can Serra.
o
o
-

Frontera amb el barri de Can Serra , del districte 5:
Carretera d’Esplugues.
Frontera amb el barri del Centre, del districte1:
Eix de les vies de ferrocarrils de la línia de Vilafranca la RENFE.
Límit del terme municipal, frontera amb Cornellà de Llobregat.
Límit del terme municipal, frontera amb Esplugues de Llobregat.
Punt final, igual al punt inicial.

DISTRICTE:
BARRI:

2
LA TORRASSA
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Inclou la part sud del districte 2, al sud del carrer de Mas.
Punt inicial, determinat per l’encreuament entre l’eix de les vies de ferrocarrils
de la RENFE i el límit del terme municipal, frontera amb Barcelona, que és un punt
d’encontre entre els barris de la Torrassa i de Santa Eulàlia.
o

Frontera amb el barri de Santa Eulàlia, del districte 3:
Eix de les vies de ferrocarrils de la RENFE.

o

Frontera amb el barri de Sant Josep, del districte 1:
Eix de les vies de ferrocarrils de la línia de Vilafranca de la RENFE.

o

Frontera amb el barri de les Planes, del districte 4:
Avinguda del Torrent Gornal.

o

Frontera amb el barri de Collblanc, del districte 2:
Carrer de Mas.

-

Límit del terme municipal, frontera amb Barcelona.

-

Punt final, igual al punt inicial.

DISTRICTE:
BARRI:

2
COLLBLANC
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Inclou la part nord del districte 2, al nord del carrer de Mas.
Punt inicial, determinat per l’encreuament entre el carrer de Mas i el límit del
terme municipal, frontera amb Barcelona (eix del carrer de la Riera Blanca), que és
un punt d’encontre dels barris de Collblanc i de la Torrassa.

o

Frontera amb el barri de la Torrassa, del districte 2:
Carrer de Mas.

o
o

Frontera amb el barri de la Florida, del districte 4:
Avinguda del Torrent Gornal.
Carrer del Doctor Ramon Solanich i Riera.

o
o
o

Frontera amb el barri de Pubilla Cases, del districte 5:
Carrer del Doctor Ramon Solanich i Riera.
Carrer de Josep Sunyol.
Carretera de Collblanc.

-

Límit del terme municipal, frontera amb Barcelona:

-

Punt final, igual al punt inicial.

DISTRICTE:
BARRI:

3
SANTA EULÀLIA

…/…

54

Inclou la part de l’antic barri de Santa Eulàlia al nord de l’avinguda de la Granvia de
l’Hospitalet, a més del nou sector de la zona de la Plaça d’Europa, fins al Parc de la
Granvia de l’Hospitalet.
Punt inicial, determinat per l’encreuament entre l’eix de les vies de ferrocarrils
de la RENFE i el límit del terme municipal, frontera amb Barcelona, que és un punt
d’encontre entre els barris de la Torrassa i de Santa Eulàlia.
-

Límit del terme municipal, frontera amb Barcelona:

o
o
o
o

Frontera amb el “nou” barri de Granvia Sud, del districte 3:
Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet.
Carrer de la Física.
Carrer de les Ciències.
Carrer de Miguel Hernández.

o
o
o
o
o
o
o

Frontera amb el barri del Gornal, del districte 6:
Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet.
Carrer de Can Tries.
Carrer de Joan de Joanes.
Carrer d’Herrero.
Carrer de l’Aprestadora.
Carrer de Can Tries.
Carrer de Narcís Monturiol.

-

Frontera amb el barri del Centre, del districte 1:

o

Eix de les vies de ferrocarril de la línia de Vilanova de la RENFE.
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o

Frontera amb el barri de Sant Josep, del districte 1:
Eix de les vies de ferrocarril de la línia de Vilanova de la RENFE.

o
-

Frontera amb el barri de la Torrassa, del districte 2:
Eix de les vies de la línia de Vilafranca de la RENFE.
Punt final, igual al punt inicial.

DISTRICTE:
BARRI:

3
GRANVIA SUD

Inclou l’antic sector residencial conegut amb diversos noms al llarg dels temps
(Residencial Granvia, conjunt Residencial Granvia Sud, ...) incloent-hi els recents
habitatges al nord-est de l’equipament firal, a més del sector industrial a l’est de les
vies de ferrocarrils de la línia de Vilanova, corresponent a l’anterior zona est de l’antic
districte Econòmic, zona que històricament ocupaven els sectors industrials de
Granvia Sud i de Pedrosa.
Punt inicial, determinat per l’encreuament entre l’avinguda de la Granvia de
l’Hospitalet i el límit del terme municipal, frontera amb, que és un punt d’encontre dels
“nous” barris de Santa Eulàlia i de Granvia Sud.
-

Límit del terme municipal, frontera amb Barcelona.

-

Límit del terme municipal, frontera amb la Zona Franca de Barcelona.
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o

Frontera amb el barri de Bellvitge, del districte 6
Eix de les vies de ferrocarril de la línia de Vilanova de la RENFE.

o

Frontera amb el barri del Gornal, del districte 6:
Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet.

o
o
o
o

Frontera amb el barri de Santa Eulàlia, del districte 3:
Carrer de Miguel Hernández.
Carrer de les Ciències.
Carrer de la Física.
Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet.

-

Punt final, igual al punt inicial.

DISTRICTE:
BARRI:

4
LA FLORIDA

Inclou la part nord del districte 4, al nord de les avingudes de Ponent i del Masnou.
Punt inicial, determinat per l’encreuament dels carrers del Doctor Ramon
Solanich i Riera i de Josep Sunyol i l’avinguda d’Albert Bastardes, que és un punt
d’encontre dels barris de Collblanc, de la Florida i de Pubilla Cases.
Frontera amb barri de Collblanc, del districte 2:
o
Carrer del Doctor Solanich i Riera.
o
Plaça del Cadí.
o
Avinguda del Torrent Gornal.
o
Plaça de Blas Infante.
Frontera amb el barri de les Planes, del districte 4:
o
Avinguda de Ponent.
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o
o
o
o
o
-

Avinguda del Masnou.
Plaça d’Eivissa.
Frontera amb el barri de Pubilla Cases, del districte 5:
Avinguda d’Isabel la Catòlica.
Plaça de la Mare de Déu del Pilar.
Carrer del Doctor Solanich i Riera.
Punt final, igual al punt inicial.

DISTRICTE:
BARRI:

4
LES PLANES

Inclou la part sud del districte 4, al sud de les avingudes de Ponent i del Masnou.
Punt inicial, determinat per l’encreuament de les avingudes de Ponent i del
Torrent Gornal i el carrer de Mas, a la plaça de Blas Infante, que és un punt
d’encontre dels barris de la Florida, de les Planes, de Collblanc i de la Torrassa.
o
o

Frontera amb barri de la Torrassa, del districte 2:
Plaça de Blas Infante.
Avinguda del Torrent Gornal.

-

Frontera amb el barri de Sant Josep, del districte 1:

o

Eix de les vies de ferrocarrils de la línia de Vilafranca de la RENFE.

o

Frontera amb el barri de Can Serra, del districte 5:
Avinguda d’Isabel la Catòlica.

o
o

Frontera amb el barri de Pubilla Cases, del districte 5:
Avinguda d’Isabel la Catòlica.
Plaça d’Eivissa.
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o
o

Frontera amb barri de la Florida, del districte 4:
Avinguda del Masnou.
Avinguda de Ponent.

-

Punt final, igual al punt inicial.

DISTRICTE:
BARRI:

5
PUBILLA CASES

Inclou la part nord del districte 5, al nord de l’avinguda de l’Electricitat.
Punt inicial, determinat per l’encreuament del límit del terme municipal,
frontera amb Barcelona, amb la carretera de Collblanc, a prop de l’avinguda d’Albert
Bastardes i el carrer de Josep Sunyol, que és un punt d’encontre dels barris de
Pubilla Cases i de Collblanc.
-

Frontera amb el barri de Collblanc, del districte 2:

o
Eix entre l’avinguda d’Albert Bastardes i el carrer de Josep Sunyol (fins a
l’encreuament amb el carrer del Doctor Solanich i Riera)
o
o
o
o

Frontera amb el barri de la Florida, del districte 4:
Carrer del Doctor Solanich i Riera
Plaça de la Mare de Déu del Pilar.
Avinguda d’Isabel la Catòlica.
Plaça d’Eivissa.
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o

Frontera amb el barri de les Planes, del districte 4:
Avinguda d’Isabel la Catòlica.

o

Frontera amb el barri de Can Serra, del districte 5:
Avinguda de l’Electricitat.

-

Límit del terme municipal, frontera amb Esplugues de Llobregat.

-

Límit del terme municipal, frontera amb Barcelona.

-

Punt final, igual al punt inicial.

DISTRICTE:
BARRI:

5
CAN SERRA

Inclou la part sud del districte 5, al sud de l’avinguda de l’Electricitat.
Punt inicial, determinat per l’encreuament de les avingudes l’Electricitat i
d’Isabel la Catòlica i el carrer de Sant Rafael, que és un punt d’encontre dels barris de
Can Serra, de Pubilla Cases i de les Planes.
o

Frontera amb el barri de les Planes, del districte 4:
Avinguda d’Isabel la Catòlica.

-

Frontera amb el barri del Centre, del districte 1:
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o

Eix de les vies de ferrocarrils de la línia de Vilafranca de la RENFE.

o

Frontera amb el barri de Sanfeliu, del districte 1:
Carretera d’Esplugues.

-

Límit del terme municipal, frontera amb Esplugues de Llobregat.

o

Frontera amb el barri de Pubilla Cases, del districte 5:
Avinguda de l’Electricitat.

-

Punt final, igual al punt inicial.

DISTRICTE:
BARRI:

6
BELLVITGE

Inclou la part oest de l’actual districte 6, a l’oest de les vies de ferrocarrils de la línia
de Vilanova de la RENFE. Es correspon amb la part sud-oest de la ciutat, de
l’antigament coneguda zona de la Marina, que es troba al sud del sector
majoritàriament industrial de la Carretera del Mig, fronterer per la travessia Industrial i
el carrer d’Arquimedes. Inclou, tant el conjunt residencial principalment de blocs
aïllats, construït bàsicament en la segona mitat del segle XX, com la part oest de
l’antic Districte Econòmic (a l’oest de les vies de ferrocarrils de la línia de Vilanova de
la RENFE), així com els terrenys amb usos agraris i d’infraestructures de comunicació
a la zona de l’antiga Marina.

-

Punt inicial, determinat per l’encreuament entre l’eix de les vies de ferrocarrils
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de la línia de Vilanova de la RENFE, el carrer de Narcís Monturiol i el vial prolongació
d’aquest cap al sud-oest fins a l’encreuament entre la carretera del Mig i la Travessia
Industrial, que és un punt d’encontre dels barris del Centre (sector de la Carretera del
Mig), de Santa Eulàlia, del Gornal i de Bellvitge.
o

Frontera amb el barri del Gornal, del districte 6:
Eix de les vies de ferrocarrils de la línia de Vilanova de la RENFE.

o

Frontera amb el “nou” barri de Granvia Sud (sector Econòmic est):
Eix de les vies de ferrocarrils de la línia de Vilanova de la RENFE.

-

Límit el límit del terme municipal, frontera amb la Zona Franca de Barcelona.

-

Límit del terme municipal, frontera amb el Prat de Llobregat.

-

Límit del terme municipal, frontera amb Cornellà de Llobregat.

Frontera amb el barri del Centre (sector de la Carretera del Mig), del districte
1:
o
Carrer d’Arquimedes.
o
Travessia Industrial.
o
Vial que va des de l’encreuament entre la travessia Industrial i la carretera del
Mig fins al punt inicial.
Punt final, igual al punt inicial.

DISTRICTE:
BARRI:

6
EL GORNAL

Inclou la part est de l’actual districte 6, a l’est de les vies de ferrocarrils de la línia de
Vilanova de la RENFE. Va néixer poc abans de l’últim quart del segle XX en uns
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terrenys que antigament formaven part de la zona de la Marina.
Punt inicial, determinat per l’encreuament entre l’eix de les vies de ferrocarrils
de la línia de Vilanova de la RENFE, el carrer de Narcís Monturiol i el vial prolongació
d’aquest cap al sud-oest fins a l’encreuament entre la carretera del Mig i la Travessia
Industrial, que és un punt d’encontre dels barris del Centre (sector de la Carretera del
Mig), de Santa Eulàlia, del Gornal i de Bellvitge.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

Frontera amb el barri de Santa Eulàlia, del districte 3:
Carrer de Narcís Monturiol.
Carrer de Can Tries.
Carrer de l’Aprestadora.
Carrer d’Herrero.
Carrer de Joan de Joanes.
Carrer de Can Tries.
Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet.
Frontera amb el “nou” barri de Granvia Sud, del districte 3:
Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet.
Frontera amb el barri de Bellvitge, del districte 6:
Eix de les vies de ferrocarrils de la línia de Vilanova de la RENFE.
Punt final, igual al punt inicial.

TERCER.- APROVAR la modificació de la denominació del Districte III- Santa Eulàlia
que passa a denominar-se Santa Eulàlia - Granvia Sud: integrat pels barris de Santa
Eulàlia i Granvia Sud.
QUART.- FACULTAR indistintament a l’Alcaldessa-Presidenta i a la Tinenta
d’Alcaldia Sra. M. Mercè Perea i Conillas per a dur a terme tots els tràmits i la
signatura de tots els documents pertinents per tal de fer efectiva la modificació
acordada.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a totes les àrees municipals, als grups
polítics municipals, al departament d’informàtica, al departament de Cartografia, a la
unitat de gestió de la població, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció
General Municipal, i a la Delegació Provincial de l’Institut Nacional d’Estadística i ferlo públic a la pàgina web municipal.

PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DEL
DICTAMEN 5.REGIDOR PRESIDENT DEL DISTRICTE IV (LA FLORIDA-LES PLANES) NÚM.
9673/2013 DE 9 DE DESEMBRE, PER A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ
NOMINAL DEL CONSELL DEL DISTRICTE.
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
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part dispositiva:

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de conformitat
amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, el dia
següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 26 de febrer de 2013 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret núm. 2271 de 13 de març de 2013, va nomenar, els
Presidents, Vicepresidents, Secretaris i Membres de la Corporació que formaran part
dels diferents Consells dels Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució del Regidor President del Districte IV núm. 2909/2013 de 15
d’abril es va determinar la composició nominal del Consell de Districte IV (La FloridaLes Planes).
ATÊS que en sessió plenària del 26 de novembre de 2013, es va modificar l’acord de
Ple de 26 de febrer de 2013, relatiu a la composició dels diferents consells de
Districte, ampliant a 5 els membres a designar pel Regidor President del Districte
entre veïns/nes que portin a terme una tasca significativa.
VISTA la resolució del Resolució del Regidor President del Districte IV núm.
9673/2013 de 9 de desembre.
ES DONA COMPTE AL PLE de la Resolució del Regidor President del Districte IV
núm. 9673/2013 de 9 de desembre, per la qual es designa al Sr. Antonio García
Romero,com a vocal membre en el Consell de districte IV.

PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
DICTAMEN 6.9534 DE 4 DE DESEMBRE DE 2013, QUE MODIFICA LA DELEGACIÓ EN LA
TINENTA D’ALCALDIA SRA. MARIA MERCÈ PEREA CONILLAS DE
DETERMINADES FACULTATS DE L’ÀREA D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
RECOLLIDA AL DECRET 9385/2011 DE 12 DE DESEMBRE.
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

…/…

64

govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local., previ dictamen de
la Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia
número 9534 de 4 de desembre de 2013, que literalment diu:

“DECRET PER MODIFICAR LA DELEGACIÓ EN LA TINENT D’ALCALDIA SRA.
MARIA MERCÈ PEREA CONILLAS DE DETERMINADES FACULTATS DE L’ÀREA
D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA RECOLLIDA AL DECRET 9385/2011.
ATÈS que aquesta Alcaldia per Decret núm. 9385/2011, de 12 de desembre, en
exercici de les facultats que li atorga l’art. 124.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local va determinar el règim de delegació en els
Tinents/es d’alcaldia titulars d’àrea, regidors/es de govern, regidores adjunts/es i
regidors/es president/es de Districte, el qual va ser publicat en el Butlletí Oficial de
Província de 28 de desembre de 2011.
ATÈS que aquest Decret va ser objecte de una primera modificació pel Decret núm.
2696/2012, de 16 de març, publicat en el BOP de 2 d’abril de 2012, amb motiu de la
constitució de l’òrgan de gestió tributària.
ATÈS que per una major agilitat dels procediments que ha de gestionar l’Àrea
d’Alcaldia-Presidència,.es considera necessari efectuar la modificació del dispositiu
primer del Decret 9385/2011, que recull les facultats delegades per aquesta alcaldia
en la Tinenta d’alcaldia Sra. Maria Mercè Perea i Conillas en relació a les matèries
incloses dins de l’Àrea d’Alcaldia-Presidència, que es contenen al Decret 9382/2011,
de divisió de l’administració municipal en vuit àrees executives,
VIST que l’article 124.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Locals determina que l’alcalde podrà delegar per mitjà de decret les
competències en la Junta de Govern Local i en els seus membres, en la resta de
regidors, i en el seu cas, en els coordinadors generals, directors generals u òrgans
similars amb les limitacions que recull aquest precepte.
VIST el que disposa l’art. 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’art. 40 del Reglament
Orgànic de Govern i Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ,
vigent, publicat en el BOP de 12 de gener de 2012, que regula el règim de
modificació, avocació i revocació de les delegacions, determinant que s’entén per
modificació la disposició que amplií o concreti les competències delegades o les
condicions per al seu exercici, la qual cosa requerirà acte administratiu exprés i
publicació en el butlletí oficial de la província i en la seu electrònica de la corporació.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article
124.4.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local,
HE RESOLT:
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PRIMER.- Modificar el dispositiu primer del Decret 9385/2011, de 12 de desembre,
pel qual es que delega en la Tinent d’alcaldia Sra. MARIA MERCÉ PEREA I
CONILLAS, determinades facultats en relació a les matèries incloses dins de l’Àrea
d’Alcaldia-Presidència, i amb aquesta finalitat donar nova redacció a aquest dispositiu
primer.
SEGON.- Disposar la nova redacció del dispositiu primer del Decret 9385/2011, de
12 de desembre, publicat en el BOP de 28 de desembre de 2011, en el sentit
següent:
“PRIMER.- DELEGAR en la Tinenta d’alcaldia Sra. MARIA MERCÈ PEREA i
CONILLAS, les facultats que consten a continuació en relació a les matèries
incloses dins de l’Àrea d’Alcaldia-Presidència següents:
a) Els actes, de tràmit o definitius, per a la incoació, l’impuls i la resolució
dels procediments en matèria de contractació administrativa, gestió
pressupostària i subvencions que corresponguin a l’Àrea de AlcaldiaPresidència, amb excepció d’aquells que comportin l’adopció de les
mesures necessàries i adequades en supòsits d’extraordinària i urgent
necessitat, i aquells que tinguin la condició d’indelegables.
b) La signatura de les propostes d’acord, dictàmens i qualsevol altre acte de
tràmit en la resta de procediments que corresponguin per raó de la matèria
a l’Àrea d’Alcaldia-Presidència.
c) La publicació, execució i compliment dels acords dels òrgans executius de
l’ajuntament que corresponguin a l’Àrea d’Alcaldia-Presidència.
d) L’exercici d’accions judicials i administratives en matèria competència de
l’alcaldia, llevat de les que s’hagin d’exercir amb caràcter d’urgència en les
matèries competència del Ple.
e) L’autorització de l’expedició de certificats així com la seva signatura de
manera indistinta amb aquesta l’alcaldia.
f) Els actes, de tràmit o definitius, per a la gestió i la coordinació del pla
d’actuació municipal i els plans d’acció territorial”.
TERCER.- Aquesta modificació iniciarà la seva vigència mateix dia de la signatura
del present Decret , i produirà efectes jurídics de manera indefinida, en tant no sigui
objecte de modificació, revocació o l’alcaldia exercici la seva facultat d’avocació, sens
perjudici de la seva acceptació pels òrgans delegats.
QUART.- Els actes administratius que es dictin en virtut de la present delegació,
s’entenen dictats per l’alcaldia i hauran de
contenir expressament aquesta
circumstància, fent constar el número i data del present Decret així com la data de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Les facultats delegades hauran
de ser exercides personalment per l’òrgan delegat que no podrà delegar-les en
tercers.
CINQUÈ.-.- Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de la Província i en la seu
electrònica de l’Ajuntament, en compliment del que disposen els articles 8.6 la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
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públiques de Catalunya i l’art. 40 del Reglament Orgànic de Govern i Administració de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, vigent, publicat en el BOP de 12 de gener
de 2012.
SISÈ.- Donar compte al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
SETÈ.- Notificar aquest Decret a la Tinenta d’alcaldia i als portaveus dels grups
polítics municipals.
VUITÈ.-Traslladar aquest acord a l’assessoria jurídica, a la intervenció general
municipal, a la Tresoreria, així com a tots els regidors i regidores de l’ajuntament i les
àrees municipals per mitjà de la publicació en la intranet als efectes legals oportuns.”

HISENDA I RECURSOS GENERALS

PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
DICTAMEN 7.L’AJUNTAMENT A FAVOR DE LA FARGA GEM SA, PELS TREBALLS
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE NOVES TECNOLOGIES EN
L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DE LA TORRE BARRINA, PER UN IMPORT DE
83.170,66 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 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, 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 núm. 16374 de data 13 de novembre de
2013, emesa per LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENT MUNICIPAL, SA pels treballs
d’assistència tècnica en matèria de Noves Tecnologies en l’equipament municipal de
la Torre Barrina, per un import de 83.170,66 euros.
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.
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ATÈS que l’abonament de les despeses derivades, per un import de 83.170,66 euros,
es podrà formalitzar a càrrec de la aplicació pressupostària 02.4911.449.00.50 del
pressupost municipal de 2013, segons certificat d’existència de crèdit núm.
130042163 de data 9 de desembre, 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.
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, la conversió
administrativa de l’actuació administrativa corresponent a la despesa derivada dels
treballs d’assistència tècnica en matèria de Noves Tecnologies en l’equipament
municipal de la Torre Barrina (RC-17/2013).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de LA FARGA
GESTIÓ D’EQUIPAMENT MUNICIPAL, SA, Número d’Identificació Fiscal A58363938, pels treballs d’assistència tècnica en matèria de Noves Tecnologies en
l’equipament municipal de la Torre Barrina, per un import de 83.170,66 euros, segons
factura núm. 16374 de data 13 de novembre de 2013.
Tercer.- El crèdit reconegut a l’acord anterior, per un import de 83.170,66 euros, es
podrà formalitzar a càrrec de la partida 02.4911.449.00.50 del pressupost municipal
de 2013, segons certificat d’existència de crèdit núm. 130042163 de data 9 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 LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENT
MUNICIPAL, SA i a la Secció de Gestió Econòmica i Administració.

PER PRORROGAR ELS EFECTES DELS ACORDS DE PLE
DICTAMEN 8.DE DATES 23 D’OCTUBRE DE 2012 I 30 D’ABRIL DE 2013, SOBRE LES
LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
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TERRENYS DE NATURALESA URBANA, A LES PERSONES AFECTADES PER
PROCESSOS DE DACIÓ EN PAGAMENT O EXECUCIÓ HIPOTECARIA DEL SEU
HABITATGE HABITUAL.
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, com a conseqüència de la crisis econòmica generalitzada i, molt
especialment, de les elevades taxes de desocupació, moltes famílies de la ciutat no
poden fer front als préstecs o crèdits hipotecaris concertats per a l’adquisició del seu
habitatge habitual i, com a conseqüència d’això es produeixen processos d’execució
hipotecària, dacions de pagament o altres formules de transmissió que compleixen
els pressupòsits bàsics de les dacions en pagament però es materialitzen en un altre
tipus de negoci jurídic.
ATÈS que d’acord amb l’actual normativa legal, en les transmissions de la titularitat
dels béns immobles com a conseqüència de dació en pagament, execució hipotecària
o altres formules de transmissió que compleixen els pressupòsits bàsics de les
dacions en pagament però es materialitzen en un altre tipus de negoci jurídic, els
subjectes passius de l’impost municipal sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana són les persones desnonades, les quals a més a més de veure’s
privades del seu habitatge habitual han de fer front al pagament de l’impost municipal.
ATÈS que, el marc legal vigent, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, no regula cap
possibilitat de que els ens locals estableixin beneficis fiscals per aquestes situacions,
essent una matèria reservada de llei, segons allò establert a l’article 8.d) de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
VIST que, en aquest context, el Ple de l’Ajuntament va adoptar en dates 23/10/2012 i
30/04/2013, dos acords relatius a la suspensió de les liquidacions en concepte de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a les persones
afectades per processos de dació en pagament, execució hipotecària o altres
formules de transmissió que compleixen els pressupòsits bàsics de les dacions en
pagament però es materialitzen en un altre tipus de negoci jurídic del seu habitatge
habitual, del següent tenor literal:
-

Acord del Ple de l’Ajuntament de data 23/10/2012:
PRIMER.- INSTAR al Govern de l’Estat la modificació de la regulació legal de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, en el
sentit que en les transmissions realitzades amb motiu de dació en pagament o
execució hipotecària de l’habitatge habitual, tingui la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el
substitut pugui exigir del contribuent l’impost de les obligacions tributàries
satisfetes.
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SEGON.- SUSPENDRE cautelarment, a partir del dia següent a l’aprovació
d’aquest acord i fins el 31 de desembre de 2013, les liquidacions de l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a les persones
afectades per processos de dació en pagament o execució hipotecària del seu
habitatge habitual.
-

Acord del Ple de l’Ajuntament de data 30/04/2013:
“PRIMER,. APLICAR l’acord de Ple de l’ajuntament, de 23 d’octubre de 2012
relatiu a la suspensió cautelar de les liquidacions de l’impost municipal sobre
l’increment dels terrenys de naturelesa urbana que s’hagin de practicar per la
transmissió de l’habitatge habitual com a conseqüència de processos de dació
en pagament o execució hipotecària, a totes aquelles situacions en que amb
independència de la institució jurídica que els fonamenta es donen les
circumstàncies següents:
a) Es produeix una transmissió de la titularitat de l’habitatge habitual que
compleix tots els pressupòsits bàsics per a l’existència d’una dació en
pagament però es materialitza en un altre tipus de negoci jurídic.
b) No es produeix pagament efectiu d’un preu, sinó que en la transmissió del
bé la part adquirent liquida el preu mitjançant retenció total o parcial per
satisfer el deute.
c) L’adquirent és una persona financera o una persona jurídica vinculada a
una entitat.
d) Existeix un informe dels serveis socials municipals en el sentit que es
donen les circumstàncies per a l’aplicació d’aquest règim, és a dir, que la
transmissió del bé immoble es produeix per la impossibilitat de complir
amb les obligacions econòmiques derivades del negoci jurídic que vincula
a les parts deutora i creditora.
SEGON.- APLICAR aquest acord als procediments en tràmit i als que
s’hagin tramitat des de l’entrada en vigor de l’acord de Ple de 23 d’octubre
de 2012.”

VIST que els efectes dels esmentats acords de suspensió finalitzen el dia 31 de
desembre de 2013, sense que les circumstàncies econòmiques, socials i legals que
els varen motivar hagin variat, i per tant, correspondria la pròrroga dels acords
adoptats.
VIST que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha iniciat els treballs previs d’elaboració d’unes
bases per la concessió d’ajuts pel pagament de les liquidacions en concepte de plus
vàlues de les transmissions d’habitatges habituals en aquests supòsits.
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VIST així mateix, que cal advertir dels límits temporals d’aquesta suspensió
provisional per tal d’evitar els efectes de la prescripció segons allò establert als
articles 66 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre.
VIST l’informe jurídic i la documentació que consta a l’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.- PRORROGAR els efectes dels acords de Ple d’aquest Ajuntament de
dates 23/10/2012 i 30/04/2013 en el sentit de SUSPENDRE cautelarment i fins
l’aprovació de les bases per la concessió d’ajuts pel pagament de les liquidacions de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a les persones
afectades per processos de dació en pagament, execució hipotecària o altres
formules de transmissió que compleixen els pressupòsits bàsics de les dacions en
pagament però es materialitzen en un altre tipus de negoci jurídic del seu habitatge
habitual.
SEGON.- DONAR trasllat del present acord a la Intervenció General, i a la Direcció
de Serveis d’Hisenda i Recursos Generals.

PER A LA RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ
DICTAMEN 9.DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A
L’EXERCICI 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 12 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, 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 31 d’octubre de 2013, ha
acordat aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per a la
seva vigència a partir de l’1 de gener de 2014.
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
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publicat els anuncis d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, en data 4 de
novembre de 2013, i en el diari “el Periódico” en l’edició del dia 4 de novembre de
2013.
ATÈS que en el període d’exposició pública s’han presentat tres escrits de
reclamacions per part de la Sra. Meritxell Borràs en la seva condició de portaveu del
Grup municipal de Convergència i Unió (Registre General d’entrada 51689, de 28 de
novembre), el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor del Grup municipal de Popular de
Catalunya (Registre General 51880, de 29 de novembre) i el Sr. Daniel Ordoñez
González del Grup municipal de Plataforma per Catalunya ( Registre General 52676,
de 5 de desembre de 2013).
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació
i Pressupostos.
VISTES les reclamacions presentades per Sra. MERITXELL BORRÀS I SOLÉ,
relatives a les Ordenances Fiscals pel 2014, 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
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 la previsible cobertura del cost dels respectius serveis. Així mateix,
l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2013 que s’aplica a la major part
de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat al pla d’ajust per al període
2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió de 30 de març de 2012 i que es
basa en actualitzar les tarifes en la inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i
avançar a una major cobertura dels costos dels serveis en un 2,0 % anual a nivell
global.
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.

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 10 % de la bonificació a la
qual es poden acollir les famílies nombroses.
2) Afegir a les bonificacions previstes, un nou escalat per tal d’incloure a les famílies
monoparentals.
3) Reducció pel 2014 del percentatge d’increment de l’impost sobre Béns Immobles
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en el % equivalent al recaptat de més durant l’any 2013, segons previsions que
consten al Pla d’Ajust 2012-2022, segons moció presentada al Ple del 26/11/13.
4) Bonificació del 100 % per els pisos que els seus propietaris posin a disposició de l’
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 10 % de la bonificació a la
qual es poden acollir les famílies nombroses, es considera que aquest increment es
pot tenir en compte en els supòsits de famílies nombroses amb fills discapacitats i, és
considera conforme amb la normativa d’aplicació.

En conclusió, l’al·legació 1 fa referència a l’acord adoptat, i, de conformitat amb
el que s’indica, es proposa la seva estimació parcial i la incorporació del
contingut a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost.

Pel que fa 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.
En conclusió, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts
a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa desestimar la
present reclamació.
Pel que fa a l’al·legació 3), relativa a la reducció del % corresponent al tipus de
gravamen de l’IBI, tal com es va sol·licitar a la moció presentada pel Grup Municipal
de CiU al Ple del 26/11/13, cal assenyalar que l’esmentada moció va ser rebutjada
pel Ple ordinari.
En aquest sentit, s’assenyala que el tipus de gravamen proposat pel 2014 està
d’acord amb el que preveu l’art. 72 del 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
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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 d’incrementar 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 l’increment
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 reclamació.
Pel que fa a l’al·legació 4), relativa a una bonificació del 100 % als pisos que es posin
a disposició de l’Oficina d’Habitatge, per destinar a joves, o a lloguer social local o
comarcal, s’ha d’indicar 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 reclamació.

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:
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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.
En relació a aquesta al·legació relativa a les bonificacions regulades a l’article 4 de
l’Ordenança fiscal, precepte el qual es proposa modificar, s’ha d’indicar que aquest
article 4 no ha estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple
de l’Ajuntament de 31 d’octubre de 2013, d’aprovació provisional de la modificació de
les Ordenances Fiscals per a 2014.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.

VISTES les reclamacions presentades pel Sr. JOSÉ JAVIER DÍEZ CRESPO,
relatives a les Ordenances Fiscals pel 2014, que en síntesi, són les següents:
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ,
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS MUNICIPALS:
Al·legació 1) Art. 25: En el cas d’existir pluralitat d’habitatges proposen que s’entengui
com habitual la que s’hi resideixi durant més de 183 dies a l’any.
Al·legació 2) Art. 52: Proposen que les notificacions tributàries es practiquin en els
dos idiomes cooficials català i castellà.
Pel que fa a aquestes dues al·legacions, cal indicar que s’aplica la normativa
corresponen, Llei 58/2003, general tributària i normes concordants, en el primer cas, i
el Reglament per a l’ús de la llengua a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i
resta de normativa i criteris d’aplicació, en el segon cas. No obstant, es pot indicar
que, dintre de les possibilitats, la pràctica totalitat de les notificacions tributàries es
notifiquen en els dos idiomes cooficials català-castellà.
En conclusió, les al·legacions 1 i 2 fan referència a continguts previstos en la
normativa corresponen, motiu pel qual es proposa la seva desestimació.

II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.01 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
Les al·legacions 3 a 7 es refereixen a l’Art. 7 de l’Ordenança fiscal de l’IBI, proposen:
- 3: incrementar els percentatges de les bonificacions aplicables a les famílies
nombroses
- 4: incrementar els percentatges de les bonificacions aplicables a les famílies
nombroses quan hi hagi un membre discapacitat.
- 5: crear subvencions a persones viudes.
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- 6: crear subvencions a titulars de famílies monoparentals
- 7: ajudes a l’IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica
Pel que fa a l’al·legació relativa a l’increment de la bonificació a la qual es poden
acollir les famílies nombroses, es considera que es pot incrementar el percentatge en
el supòsit de famílies nombroses amb fills discapacitats i no es contrari a la normativa
d’aplicació.
En conclusió, les al·legacions 3 i 4 fan referència a l’acord adoptat, i, de
conformitat amb el que s’indica, es proposa la seva estimació parcial i la
incorporació del contingut a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost.
Pel que fa a la resta d’al·legacions 5 a 7, relatives a subvencions i ajuts, cal indicar
que la creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és objecte de
regulació en les Ordenances Fiscals, sinó que ha de seguir-se el procediment previst
a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i al capítol 1 del
títol 3 del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
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, les reclamacions 5 a 7 no fan referència a matèries previstes a les
ordenances fiscals ni a l’acord adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar
aquestes al·legacions.

L’Al·legació 8 es refereix a l’Art. 10: sol·liciten que quedi sense efecte l’increment del
tipus de gravamen de l’IBI.
En aquest sentit, s’assenyala 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 d’incrementar el tipus impositiu de l’IBI, i,
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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 l’ increment
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 8.

III. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.02 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Les al·legacions 9 a 15 es refereixen a l’article 4 de l’ordenança fiscal i proposen les
següents bonificacions, reduccions i subvencions:
- 9 i 10: Creació d’una bonificació per a subjectes passius que iniciïn una activitat
empresarial durant els 7 anys següents a la conclusió del segon període impositiu
- 11: La modificació dels percentatges de reducció per realització d’obres en la via
pública
- 12: La modificació dels percentatges de bonificació en el supòsit d’increment de
treballadors amb contracte indefinit
- 13: Creació d’una bonificació quan s’utilitzi o es produeixi energia a partir
d’instal·lacions per l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració
- 14: Creació d’una bonificació per empreses que estableixin un pla de transport per
els seus treballadors.
- 15: Creació d’una bonificació pels subjectes passius que tinguin una renda o
rendiment net de l’activitat econòmica negatius o inferiors a la quantitat que determini
l’Ordenança fiscal.
- 16: Subvencionar un percentatge de la quota de l’IAE a favor d’empreses que
facilitin la conciliació de la vida laboral amb la familiar.
Pel que fa a l’al·legació 11 de proposta de modificació de percentatges de reducció,
es refereix a un precepte (apartat 2 de l’article 4) que no ha estat objecte d’exposició
pública en no formar part de l’acord de Ple de l’Ajuntament de 31 d’octubre de 2013,
d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a 2014.
En conclusió, la reclamació 11 no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar aquesta al·legació.

Pel que fa a les al·legacions 9 i 10 i de la 12 a la 15 on formulen proposta de noves
bonificacions, es pot indicar que el seu contingut està previst, amb determinats límits,
a l’art. 88.2 del TRLRHL com els anomenats beneficis fiscals potestatius.
Cal esmentar que, tant l’establiment de beneficis fiscals potestatius, com la
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modificació dels seus percentatges, tal com contempla el TRLRHL, forma part de
l’activitat discrecional de l’Administració, dins els límits establerts en la normativa
legal d’aplicació.
En conclusió, el contingut de les reclamacions 9, 10, 12, 13, 14 i 15 forma part
de l’autonomia financera de les Entitats locals, motiu pel qual es proposa
desestimar aquestes al·legacions.
En relació amb l’al·legació 16 que proposa l’establiment d’una subvenció, cal indicar
que la creació i regulació de les subvencions de l’ajuntament no és objecte de
regulació en les ordenances fiscals, sinó que ha de seguir-se el procediment previst a
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i al capítol 1 del
títol 3 del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
En conclusió, la reclamació 16 no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar aquesta al·legació.

IV. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.04 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
L’al·legació 17 transcriu el desig de que les ordenances fiscals contemplin una
rebaixa al sector de la construcció.
No es realitza la concreció de cap element de l’acord adoptat.
En conclusió, l’al·legació 17 únicament transcriu un comentari, motiu pel qual
es proposa desestimar aquesta al·legació.
L’al·legació 18 esmenta que l’increment del 2 % de l’IPC aplicat a les quantitats que
en concepte de garantia estableix l’art. 18.1, es del tot incert, tota vegada que l’IPC
anual nacional a l’octubre del 2013 ha estat del – 0,1 %, i per tant, proposen no
modificar l’esmentat precepte.
Si es té en compte la variació de l’IPC per províncies, en el supòsit de la Província de
Barcelona pot ser diferent del l’IPC nacional, per exemple, el d’octubre 2012 a
octubre 2013 és del 0,1; el d’agost 2012 a agost 2013 va ser del 2 %; el de juny del
2012 a juny 2013 va ser del 2,8 %, per tant, s’entén que s’ha de tenir en compte un
ventall més ampli que només l’IPC anual nacional d’octubre.
En conclusió, l’al·legació 18 en el seu fonament no justifica la reclamació
formulada, motiu pel qual es proposa desestimar aquesta al·legació.
L’al·legació 19 reclama la no supressió de l’article 19 de l’ordenança, tal com figura a
l’acord d’aprovació provisional.
Cal indicar que aquest article 19 es contrari a la normativa actual.
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En conclusió, l’al·legació 19 en el seu fonament no justifica la reclamació
formulada, motiu pel qual es proposa desestimar aquesta al·legació.

V. AL·LEGACIONS REFERENTS A LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DES LES TAXES MUNICIPALS
L’al·legació 20 reclama es deixi sense efecte l’increment previst a les taxes
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 4,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2013 que s’aplica a la major part
de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat al pla d’ajust per al període
2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió de 30 de març de 2012 i que es
basa en actualitzar les tarifes en la inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i
avançar a una major cobertura dels costos dels serveis en un 2,0 % anual a nivell
global.
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.

VI. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 2.06 REGULADORA
DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS D’URBANISME
L’al·legació 21 reclama la reformulació dels articles 7 i 8 tota vegada que el projecte
d’urbanització no està subjecte a llicència.
En relació a aquesta al·legació cal indicar que no hi figura el supòsit esmentat de
“projecte d’urbanització” ni a l’article 7 ni en l’article 8 de l’Ordenança, que regulen el
fet imposable i les tarifes de l’Impost, tal com consta a l’acord del Ple de l’Ajuntament
de 31 d’octubre de 2013, d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances
fiscals per a 2014.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
L’al·legació 22 reclama la inclusió d’un nou supòsit de bonificació per a les obres en
finques catalogades en el PEPPA (art. 9)
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.
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En conclusió, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts
a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa desestimar la
present reclamació.
L’al·legació 23 demana la reducció del 30 % de les tarifes de la taxa
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 4,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2013 que s’aplica a la major part
de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat al pla d’ajust per al període
2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió de 30 de març de 2012 i que es
basa en actualitzar les tarifes en la inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i
avançar a una major cobertura dels costos dels serveis en un 2,0 % anual a nivell
global.
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.

VII. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 2.09 REGULADORA
DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE COPIES I REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS
QUE CONSTEN ALS SERVEIS MUNICIPALS
Les al·legacions 24 i 25 assenyalen que es dona un tracte de favor a les dues
associacions “Centre d’Estudis l’Hospitalet” i “Pont de la Llibertat-L’Hospitalet
Antifranquista” i que a més, aquesta última es va dissoldre l’any 2011.
S’ha d’indicar que la bonificació de referència està destinada a persones jubilades,
aturades, estudiants o socis del “Centre d’Estudis de l’Hospitalet” i d’”El Pont de la
Llibertat-L’Hospitalet Antifranquista”, degudament acreditades.
Pel que fa al Centre d’estudis, cal assenyalar que és una entitat amb conveni amb
l’Ajuntament de l’Hospitalet, que es dedica als estudis històrics i socials sobre la
Ciutat i, per tant, pel seu objecte, els seus socis fan força us d’aquest tipus de servei.
Pel que fa a l’Associació Pont de la Llibertat-L’Hospitalet Antifranquista, cal esmentar
que estan lliurant tota la documentació a l’Ajuntament i que al 2014 està previst que
s’acabi el tràmit i llavors es substituirà el redactat corresponent.
En conclusió, les circumstàncies que es contenen en la regulació de la
bonificació la fan convenient, motiu pel qual es proposa desestimar la present
reclamació.
L’al·legació 26 reclama l’aplicació d’una nova reducció del 50 % a favor de les
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famílies nombroses.
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 4,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2013 que s’aplica a la major part
de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat al pla d’ajust per al període
2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió de 30 de març de 2012 i que es
basa en actualitzar les tarifes en la inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i
avançar a una major cobertura dels costos dels serveis en un 2,0 % anual a nivell
global.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic –
econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa desestimar la
present reclamació.

VIII. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 2.12 REGULADORA
DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES
Les al·legacions 27 a 29 reclamen increments i disminucions de les tarifes de l’art. 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 posen de manifest el
valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis. Així mateix,
l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2013 que s’aplica a la major part
de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat al pla d’ajust per al període
2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió de 30 de març de 2012 i que es
basa en actualitzar les tarifes en la inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i
avançar a una major cobertura dels costos dels serveis en un 2,0 % anual a nivell
global.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic –
econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa desestimar la
present reclamació.

VIII. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 2.19 REGULADORA
DE LA TAXA PER L’ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A LA
CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS
L’al·legació 30 demana que es deixi sense efecte l’increment de la tarifa per a la
celebració de matrimonis (art. 6)
Cal indicar que les tarifes de la taxa de referència s’adopten a la vista dels informes
tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posen de manifest el
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valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic –
econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa desestimar la
present reclamació.
VISTES les reclamacions presentades pel Sr. DANIEL ORDÓÑEZ GONZÁLEZ,
relatives a les Ordenances Fiscals pel 2014, que en síntesi, són les següents:
I. AL·LEGACIONS RESPECTE A L’ORDENANÇA FISCAL 1.01 REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
Es proposa anular la pujada prevista pel 2014, així com rebaixar el 10 % per
compensar les pujades d’aquests últims anys.
En aquest sentit, s’assenyala 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 d’incrementar 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 l’increment
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.

II. 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
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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 posen de manifest el
valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis. Així mateix,
l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2013 que s’aplica a la major part
de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat al pla d’ajust per al període
2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió de 30 de març de 2012 i que es
basa en actualitzar les tarifes en la inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i
avançar a una major cobertura dels costos dels serveis en un 2,0 % anual a nivell
global.
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.

III. AL·LEGACIONS RESPECTE A L’ORDENANÇA FISCAL 2.04 REGULADORA DE
LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Reclamen la congelació de les tarifes
S’ha d’indicar que a la taxa del cementiri municipal no hi ha hagut cap increment de
les quotes.
En conclusió, les quotes de la taxa del cementiri no ha experimentat cap
increment, motiu pel qual es proposa desestimar la present reclamació.

IV. 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 del apartats 1 i 2 de l’article 6.
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 4,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2013 que s’aplica a la major part
de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat al pla d’ajust per al període
2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió de 30 de març de 2012 i que es
basa en actualitzar les tarifes en la inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i
avançar a una major cobertura dels costos dels serveis en un 2,0 % anual a nivell
global.
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
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cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa desestimar la
present reclamació.

V. 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 €/h
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 4,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2013 que s’aplica a la
major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri assenyalat al pla d’ajust per al
període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió de 30 de març de 2012
i que es basa en actualitzar les tarifes en la inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %)
i avançar a una major cobertura dels costos dels serveis en un 2,0 % anual a nivell
global.
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.

VI. 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 una rebaixa de les tarifes dels vetlladors (taula i 4 cadires) i crear una
bonificació del 30 % quan el comerç acrediti una caiguda en la facturació de més del
20 %.
Pel que fa a la petició de rebaixa de les tarifes, també aquí 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 4,0
% sobre les tarifes vigents l’any 2013 que s’aplica a la major part de les taxes és el
resultat d’aplicar el criteri assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat
pel Ple de l’ajuntament en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar
les tarifes en la inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major
cobertura dels costos dels serveis en un 2,0 % anual a nivell global.
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 (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.
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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 posen 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.

VII. 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.
En relació a 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.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic –
econòmics, en els quals es posen de manifest el previsible cost dels serveis,
motiu pel qual es proposa desestimar la present reclamació.
ATÊS que l’òrgan competent per a la resolució de les reclamacions presentades i per
l’adopció dels acords definitius que escaiguin és el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb
l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
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.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions formulades per 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 i pel Sr. José Javier Díez Crespo, del grup
municipal Popular de Catalunya a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, relatives
a la modificació de l’apartat 3, de l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 1.01 reguladora de
l’Impost sobre Béns Immobles pel 2014, aprovada, amb caràcter provisional, pel Ple
Municipal, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2013.
SEGON.- INCORPORAR a la modificació de l’Ordenança fiscal 1.01 reguladora de
l’Impost sobre Béns Immobles pel 2014, aprovada, amb caràcter provisional, pel Ple
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Municipal, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2013, el següent redactat:
- Modificació de l’apartat 3 de l’article 7:
ARTICLE 7 Bonificacions
(...)
“3. Tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra de l’impost els subjectes
passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa i estiguin
empadronats en aquest municipi, respecte a aquells béns immobles que constitueixin
el seu domicili habitual, sempre que el seu valor cadastral sigui inferior a 66.000
euros i en els percentatges següents:
- Amb 3 fills ó 2 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 20 per cent de la
quota.
- Amb 4 fills, ó 3 fills si un té la condició legal de discapacitat, el 30 per cent de la
quota.
- Amb 5 fills, ó 4 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 40 per cent de la
quota.
- Amb 6 fills o més, ó 5 si un fill té la condició legal de discapacitat, el 50 per cent de
la quota.
(...)”
TERCER.- DESESTIMAR la resta de les al·legacions formulades a les Ordenances
fiscals 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 i pel Sr.
José Javier Díez Crespo, en la seva condició de regidor del grup municipal Popular
de Catalunya a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; i totes les al·legacions
formulades pel Sr. Daniel Ordóñez Gonzàlez, portaveu del grup polític de Plataforma
per Catalunya 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 2014 adoptats pel Ple Municipal, en sessió celebrada el
dia 31 d’octubre de 2013, i motivar la desestimació en els fonaments continguts en la
part expositiva d’aquest acord.
QUART.- APROVAR DEFINITIVAMENT, per a la seva vigència a partir de l’1 de
gener de 2014, les modificacions de les Ordenances Fiscals aprovades
provisionalment per acord de Ple de l’Ajuntament, de 31 d’octubre de 2013 amb
l’addició del que es contempla a l’apartat segon d’aquest acord.
CINQUÈ.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els anteriors
acords i el text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció General i a les persones dels
grups polítics que han formulat les reclamacions respectives.
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DICTAMEN 10.PER A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
GENERAL PER A 2014 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE
L’AJUNTAMENT.
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 12 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, 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:

VIST el projecte de pressupost general per a 2014, elaborat per l’Òrgan de
Programació i Pressupostos d’acord amb el que es preveu a l’article 31.2.b) del
Reglament de govern i administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,
aprovat inicialment per acord del Ple de l’ajuntament de 25 d’octubre de 2011; elevat
a aprovació definitiva per decret 9394/2011, de 19 de desembre i publicat al BOPB en
data 12.1.2012.
ATÈS que el contingut del projecte de pressupost s’ajusta al que es preveu a la
secció 1ª del capítol I, títol VI del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que la plantilla del personal al servei de l’ajuntament s’ha elaborat d’acord al
que es preveu a l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, article 283 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i articles 25 a 28 del
Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990,
de 30 de juliol.
VIST l’informe del titular de l’Òrgan de Programació i Pressupostos.
ATÈS que la Junta de Govern Local ha aprovat, en sessió de 10 de desembre de
2013, el projecte de pressupost de referència.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost i la plantilla és el Ple de
l’ajuntament, d’acord amb l’article 123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i l’article 168.4 del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu2/2004, de 5 de març.
El Ple, a proposta de la tinenta d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
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ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment el pressupost general de L’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici de 2014, el resum del qual per capítols de la
classificació econòmica de cadascun dels pressupostos que l’integren és el següent:
PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Estat d’ingressos
Cap. 1 Impostos directes ............................................
Cap. 2 Impostos indirectes .........................................
Cap. 3 Taxes i altres ingressos ...................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 5 Ingressos patrimonials ....................................
Cap. 6 Alienació d’inversions reals .............................
Cap. 7 Transferències de capital ................................
Cap. 8 Actius financers ...............................................
Cap. 9 Passius financers ............................................

97.437.441,68
7.392.397,36
23.834.537,71
77.432.276,25
2.970.000,00
8.250.000,00
683.347,00
0,00
0,00

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

218.000.000,00

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

78.225.333,81
85.450.778,39
5.780.450,00
17.100.090,80
300.000,00
8.933.347,00
5.750.000,00
0,00
16.460.000,00

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

218.000.000,00

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE
LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
LA FARGA, GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA
Compte de pèrdues i guanys previsional
A) Operacions continuades
1. Import net de la xifra de negocis .............................

2.538.500,00
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2. Variació exist. productes acabats i en curs de fabr.
3. Treballs realitzats per l’empr. per al seu actiu ........
4. Aprovisionaments ...................................................
5. Altres ingressos d’explotació ..................................
6. Despeses de personal ............................................
7. Altres despeses d’explotació ..................................
8. Amortització de l’immobilitzat ..................................
9. Imputació de subv. de l’immob. no financer i altres
10. Excessos de provisions ........................................
11. Deteriorament i resultat per alien. d’immobil. ........
12. Diferències negatives en comb. de negocis .........
13. Altres resultats ......................................................

0,00
0,00
521.000,00
3.007.500,00
3.586.670,00
1.338.340,00
100.190,00
0,00
0,00
0,00

A.1) Resultat d’explotació ...........................................

200,00

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

2.800,00
2.600,00

A.2) Resultat financer .................................................

200,00

A.3) Resultat abans d’impostos ..................................

0,00

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

0,00

A.4) Resultat exercici per operacions continuades .....

0,00

B) Operacions interrompudes .....................................
21. Resultat exerc. per operacions interrompudes .....

0,00

A.5) Resultat de l’exercici ...........................................

0,00

Harmonització amb estructura pressupostària
Estat d’ingressos
Cap. 1 Impostos directes ............................................
Cap. 2 Impostos indirectes .........................................
Cap. 3 Taxes i altres ingressos ...................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 5 Ingressos patrimonials ....................................
Cap. 6 Alienació d’inversions reals .............................

0,00
0,00
2.538.500,00
2.475.000,00
535.300,00
0,00
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Cap. 7 Transferències de capital ................................
Cap. 8 Actius financers ...............................................
Cap. 9 Passius financers ............................................

0,00
0,00
0,00

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

5.548.800,00

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

3.586.670,00
1.859.340,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

5.448.610,00

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

97.437.441,68
7.392.397,36
26.373.037,71
79.907.276,25
3.505.300,00
8.250.000,00
683.347,00
0,00
0,00

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

223.548.800,00

Estat de despeses
Cap. 1 Despeses de personal .....................................
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis ..............
Cap. 3 Despeses financeres .......................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 5 Fons de contingència i altres imprevistos .......

81.812.003,81
87.310.118,39
5.783.050,00
17.100.090,80
300.000,00
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Cap. 6 Inversions reals ...............................................
Cap. 7 Transferències de capital ................................
Cap. 8 Actius financers ...............................................
Cap. 9 Passius financers ............................................

8.933.347,00
5.750.000,00
0,00
16.460.000,00

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

223.448.610,00

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

2.006.450,00
2.475.000,00
0,00

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

4.481.450,00

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

2.006.450,00
0,00
2.475.000,00
0,00

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

4.481.450,00

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

97.437.441,68
7.392.397,36
24.366.587,71
77.432.276,25
3.505.300,00
8.250.000,00
683.347,00
0,00
0,00

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

219.067.350,00

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

81.812.003,81
85.303.668,39
5.783.050,00
14.625.090,80
300.000,00
8.933.347,00
5.750.000,00
0,00
16.460.000,00

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

218.967.160,00

SEGON.- APROVAR el projecte de Bases d’execució del pressupost general per a
l’exercici de 2014, amb el tenor literal següent:
TÍTOL PRIMER
Dels crèdits i les seves modificacions
CAPÍTOL PRIMER
Crèdits inicials i el seu finançament
Article 1r.- Àmbit del pressupost general de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat
Per les presents bases i el corresponent acord plenari, s’aprova el pressupost general
de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2014, integrat per:
El pressupost de l’ajuntament, per import de 218.000.000,00 euros.
Els estats previsionals d’ingressos i despeses de la societat mercantil de
capital íntegrament municipal “La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals,
SA”, que rep del pressupost de l'ajuntament per al 2014 subvencions
d’explotació o de capital per import de 2.475.000,00 euros.
Article 2n.- De l’aprovació dels estats de despeses i ingressos del pressupost
general per a 2014
1.- Per l’execució dels programes integrats en els estats de despeses dels
pressupostos dels ens esmentats en l’article primer, excepte els referits a la societat
mercantil de capital íntegrament municipal, s’aproven crèdits en els capítols
econòmics I a IX pels imports que es detallen a continuació segons la distribució per
programes que s’adjunta com annex al pressupost general:
Pressupost de l’ajuntament. 218.000.000,00 euros
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2.- En els estats d’ingressos dels ens esmentats, es recullen estimacions dels
drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici pressupostari, sent la
distribució no consolidada la que es recull a continuació.
Pressupost de l’Ajuntament. 218.000.000,00 euros
3.- Per transferències internes entre els ens, es concedeixen crèdits per un
import de 4.481.450,00 euros, figurant el seu desglossament com annex al
pressupost general.
4.- Per a l'amortització de passius financers s'autoritzen crèdits en els estats de
despeses dels ens que es refereixen en l'apartat 1, per import 16.460.000,00 euros,
figurant el seu desglossament com annex al pressupost general.
5.- Els estats previsionals de la societat mercantil de capital íntegrament
municipal "La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA” s'inclouen les
estimacions de despeses i d’ingressos per import de 5.548.800,00 euros als que
s’acompanyen així mateix els estats previsionals escaients.
Article 3r.- Classificació per Àrees de despesa dels crèdits dins del pressupost
de l'ajuntament per a 2014
Els crèdits inclosos en els Capítols I al IX de l’estat de despeses del pressupost
de l'Ajuntament, s'agrupen en programes de despesa en funció dels objectius a
assolir. El seu import es distribueix en les següents àrees de despesa segons el que
preveu l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura
dels pressupostos de els entitats locals:

Àrea de despesa
1. Serveis públics bàsics
2. Actuacions de protecció i promoció social
3. Producció de béns públics de caràcter preferent
4. Actuacions de caràcter econòmic
9. Actuacions de caràcter general
0. Deute públic
Total general pressupost

Import
(EUR)
80.083.642,57
29.999.259,93
32.582.023,51
2.475.000,00
50.869.623,99
21.990.450,00
218.000.000,00

Article 4t.- Del finançament dels crèdits del pressupost de despeses de
l’ajuntament per a 2014
1.- Els crèdits aprovats a l’estat de despeses de l’Ajuntament es finançaran
amb: els drets econòmics a liquidar durant l’exercici que es detallen en l’estat
d’ingressos corresponents, estimats en un import de 218.000.000,00 euros. No
obstant la disponibilitat dels crèdits de despesa, quedarà subjecte al compliment del
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que es preveu a l’article 173 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2.- Els crèdits aprovats en els estats de recursos de la societat mercantil de
capital íntegrament municipal es finançaran amb els drets econòmics a ingressar
durant l’exercici, que es detallen en l’estat de recursos de la mateixa, i que s’estimen
en 5.548.800,00 euros, els quals, d’acord amb el quadre resum del pressupost
general consolidat que s’adjunta a l’expedient es destinaran íntegrament a la societat
"La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA.
CAPÍTOL SEGON
Normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris
Article 5è.- Principis generals
1.- Les modificacions dels crèdits pressupostaris s'ajustaran al que preveu el
TRLRHL. el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, i el que es disposa en el present
capítol, sent tramitades per l’Òrgan de Programació i Pressupostos.
2.- Els expedients de modificacions pressupostàries s'iniciaran mitjançant
provisió de la persona titular de la secció pressupostària que els proposi, llevat que es
tracti d'expedients qualificats de crèdits extraordinaris, suplementaris, incorporació de
romanents de crèdit o baixes per anul·lació, que, en aquest cas, la provisió d'iniciació
correspondrà a la persona titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals.
3.- Els expedients de modificacions pressupostàries, al marge dels informes
que preveu el TRLRHL i el Reial decret 500/1990, de 20/04, hauran de ser informats
pel/per la gerent, pel/per la coordinador/a, director/a general, cap de serveis de la
secció pressupostària afectada i en el cas d'absència, vacant, malaltia, abstenció
legal o reglamentària d'aquest, serà substituït per l'informe del/de la cap de secció a
què afecti l'expedient de modificació pressupostària, en el que s'haurà d'expressar la
incidència que dita modificació tindrà en la consecució dels respectius objectius i la
raó o raons que la justifiquen des de la perspectiva economicofinancera.
4.- Iniciat l'expedient mitjançant la corresponent provisió i complimentat el
model normalitzat escaient, degudament qualificat jurídicament i incorporats els
informes previstos en la normativa vigent, així com els addicionals continguts en el
present capítol, l'expedient resultant es trametrà a l’Òrgan
Programació i
Pressupostos que comprovarà la correcció del mateix, retornant-lo a la dependència
gestora en el cas que s'observi incompliment de qualsevol tipus i sotmetent-lo, en cas
de ser correcte, a informe de la Intervenció General de conformitat amb el que
disposen el TRLRHL i el Reial decret 500/1990
5.- La Intervenció General emetrà l’informe preceptiu en aplicació del TRLRHL i
efectuarà la tramitació comptable que preveu la Instrucció del model normal de
comptabilitat local aprovada per Ordre del Ministeri de Economia i Hisenda de 23 de
novembre de 2004 i la Instrucció de comptabilitat per a la central comptable aprovada

…/…

94

pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2003, retornant-lo un cop
complimentades les actuacions anteriors a l’Órgan de Programació i Pressupostos
per a la seva finalització en funció de la qualificació jurídica de l'expedient tramitat.
6.- A la Intervenció Municipal correspondrà l’avaluació inicial del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària als expedients de modificació de crèdits en
aplicació d’allò que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)
7.- Els expedients de modificacions pressupostàries, no importa quina sigui la
seva qualificació jurídica, seran arxivats per l’Òrgan de Programació i Pressupostos
en el decurs de la vigència de l'exercici pressupostari i s'hauran de trametre a la
Intervenció General, abans del 30 de juny de l'exercici immediatament posterior, la
totalitat dels tramitats perquè aquesta formi el Compte General de l'Administració
municipal.
Article 6è.- Competències de la Junta de Govern Local, d’acord amb l’establert
a l’article 127.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local
1.- A la persona titular de l’Àrea d’ Hisenda i Recursos Generals li correspondrà
proposar a la Junta de Govern Local l’aprovació de tots els expedients de modificació
de crèdits pressupostaris que es tramitin per a la seva aprovació.
2.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar mitjançant acord, previ informe
favorable de l’Òrgan de Programació i Pressupostos i de la Intervenció General les
modificacions pressupostàries en les modalitats següents:
⋅ Transferències de crèdit que afectin a diferents seccions i programes
pressupostaris sempre i quan no varií l’àrea de despesa
⋅ Generació de crèdits per ingressos
⋅ Ampliacions de crèdits, sempre que aquestes darreres estiguin contemplades
en les Bases d'execució
⋅ Incorporacions de romanents de crèdits que inclourà els crèdits de despeses
assenyalats en l’article 182 TRLRHL, més els crèdits de despeses amb càrrec
als compromisos d’ingrés afectats no meritats que s’empararan amb el tipus de
modificació de crèdits que correspongui en funció de la naturalesa dels
mateixos.
3.- L’Órgan de Programació i Pressupostos haurà de realitzar les actuacions
necessàries a fi d’ajustar les partides pressupostaries que presentin saldo negatiu
(vinculació jurídica de crèdits), referits a 31 de desembre de 2014, mitjançant relació
de crèdits, per la seva ratificació en l’expedient d’aprovació de la liquidació del
pressupost
4.- En cas de discrepància entre l'informe emès per l’Òrgan de Programació i
Pressupostos i la proposta de modificació pressupostària efectuada per l'àrea
gestora, aquesta serà resolta mitjançant informe raonat de la persona titular de l’Àrea
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d‘Hisenda i Recursos Generals, qui ho elevarà per a la seva aprovació a la Junta de
Govern Local.
5.- En cas de discrepància entre l’informe emès per l’Òrgan de Programació i
Pressupostos i l’emès per la Intervenció General, aquesta serà resolta mitjançant
decret de l’Alcaldia, de conformitat amb allò que preveu l’article 217.1 TRLRHL
6.- En tot cas, un cop resolta la discrepància, aprovat l'expedient i esdevingut
executiu, es trametrà a la Intervenció General (Unitat Fiscal) certificació de la seva
aprovació amb l'objecte que per la dita unitat es doni compliment d’allò que preveu
l'article 207 TRLRHL
7. De conformitat amb els Decrets 9383/2011 i 9385/2011, correspon al ple
l’acceptació de subvencions si així s’exigeix de manera expressa en la corresponent
normativa reguladora, sinó existís aquesta previsió normativa l’acceptació
correspondrà a la Junta de Govern Local quan la quantia de la subvenció atorgada
superi els 5.000 euros; i als/ a les Tinents/es d’alcaldia titulars d’àrea o als/ a les
regidors/es de govern, i al/a les regidors/es president/es de Districte quan la
subvenció a acceptar sigui igual o inferior a 5.000 euros.
8. Correspondrà als corresponent Tinents/es d’alcaldia titulars d’àrea,
regidors/es de govern , i regidors/es president/es de Districte la resolució dels
procediments de reintegrament, a requeriment de l’òrgan que la va atorgar i la
renúncia total o parcial a la subvenció, llevat que la normativa reguladora exigeixi
l’acord del ple.
Article 7è.- Modificacions de crèdit
1.- Els expedients de modificació de crèdits que es tramitin per a l’aprovació del
Ple seran proposats per la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals.
2.- Correspon al Ple, de conformitat amb el que s'estableix als apartats 2 i 3 de
l’article 177 i a l’apartat 2 de l’article 179 TRLRHL, en relació amb el que disposa
l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local
(LRBRL), l'aprovació dels expedients de modificacions pressupostàries en les
modalitats de:
a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
b) Baixes per anul·lació
c) Transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa
3.
El crèdits pressupostaris dotats en el pressupost general de l’exercici 2014 a
càrrec del Fons de Contingència previst en l’article 31 LOEPSF tindràn com a finalitat
fer front a necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no estiguin
previstes inicialment en el pressupost, i es destinarà a finançar les següents
modificacions de crèdit: ampliacions de crèdit, incorporacions de crèdit, crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit.
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Article 8è.- Crèdits ampliables
De conformitat amb el que estableix l'article 178 del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, tindran la consideració de crèdits ampliables, les dotacions
pressupostàries que finançades conforme determina l'article 39 del Real Decret
500/1990, de 20/04, es relacionen a continuació:
Secció 01:
Programa 920.1 “Secretaria General”
concepte pressupostari 227.05.00 “Processos electorals”
Finançat a través de Transferència Sots Delegació del Govern a Barcelona,
Processos electorals i Administració de la Generalitat de Catalunya, Processos
electorals.
Secció 02:
Programa 923.0 “Sistemes d’informació”
concepte pressupostari 216.00.00 “Reparacions, manteniment i conservació
d’equipaments per a processos d’informació.”
Finançat a través dels ingressos efectius procedents d’ingressos per sinistralitat.
Programa 931.0 “Política econòmica i fiscal”
concepte pressupostari 226.03.00 “Publicacions en diaris oficials”
Finançat a través de “Reintegrament anuncis particulars”.
Programa 932.0 “Gestió del Sistema Tributari”
concepte pressupostari 226.03.00 “Publicacions diaris oficials”
Finançat a través de "Reintegrament anuncis particulars".
Programa 943.0 “Transferències a d’altres Administracions”
concepte pressupostari 464.00.00 “Transferències corrents a Àrees Metropolitanes ”
Finançat amb els majors ingressos que es produeixin pel concepte de cessió de
tributs i fons complementaris de finançament.
Secció 03:
Programa 232.1 “Joventut”
concepte pressupostari 212.00.00 “Reparacions, manteniment i conservació d’edificis
i altres construccions”
Finançat a través “dIngressos per sinistralitat".
Programa 321.0 “Ensenyament preescolar i primària”
concepte pressupostari 212.00.00 “Reparacions, manteniment i conservació d’edificis
i altres construccions”
Finançat a través d’”Ingressos per sinistralitat".
Programa 333.0 “Museus i arts plàstiques”
concepte pressupostari 227.06.04 “Estudis i treballs tècnics Tecla Sala ”
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Finançat a través d’ingressos “Ingressos Centre d’art Tecla Sala”
Programa 334.0 “Promoció cultural”
concepte pressupostari 226.99.01 “Altres despeses diverses Difusió artísticat”
Finançat a través d’ingressos per venda d’entrades del Teatre Joventut i Auditori
Barradas
Programa 342.0 “Instal.lacions esportives”
concepte pressupostari 212.00.00 “Reparacions, manteniment i conservació d’edificis
i altres construccions”
Finançat a través “d’ingressos per sinistralitat”.
Programa 342.1 “Gestió d’equipaments esportius”
concepte pressupostari 212.00.00 “Reparacions, manteniment i conservació d’edificis
i altres construccions”
Finançat a través “d’ingressos per sinistralitat”.
Secció 04:
Programa 130.0 “Administració general de la seguretat i convivència i civisme”
concepte pressupostari 226.99.00 “Altres despeses diverses – Dipòsit de detinguts”.
Finançat a través de transferències de la Direcció General de Presons del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Programa 132.0 “Seguretat i ordre públic”
concepte pressupostari 214.00.00 “Reparació, Manteniment i conservació de material
de transport”
Finançat a través d’ ”Ingressos per sinistralitat”.
Programa 133.0 “Ordenació del tràfic i de l’aparcament”
concepte pressupostari 227.06.03 “Servei de retirada de vehicles i gestió
d’estacionaments vigilats “La Farga””
Finançat a través d’ ”Ingressos per retirada de vehicles”
Secció 05:
Programa 231.0 “Serveis Socials”
concepte pressupostari 143.01.00 “Altre personal conveni”.
Finançat a través del conveni amb el Ministeri d’Assumptes Socials.
Programa 232.0 “Dona”
concepte pressupostari 227.06.10 “Estudis i treballs tècnics polítiques d’igualtat
home-dona”.
Finançat a través del conveni amb la Diputació de Barcelona.
Secció 06:
Programa 150.0 “Administració general de l’habitatge i urbanisme”
concepte pressupostari 226.99.02 “Altres despeses diverses
subsidiàries”.
Finançat a través dels ingressos efectius per tal concepte.

execucions
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Programa 155.0 “Manteniment i obres via pública”
concepte pressupostari 210.00.01 “Reparacions,
d'infraestructura i béns naturals (Via pública)”.
Finançat a través d’“Ingressos per sinistralitat”.
Programa 165.0 “Enllumenat públic”
concepte pressupostari 210.00.00 “Reparacions,
d'infraestructura i béns naturals (enllumenat)”.
Finançat a través d’ingressos per sinistralitat”.

manteniment

i conservació

manteniment

i conservació

Programa 933.1 “Manteniment d’edificis municipals”
concepte pressupostari 227.06.02 “Estudis i treballs tècnics contracte conservació
edificis municipals-instal.lacions”. Finançat a través dels ingressos efectius
procedents d'ingressos per sinistralitat (finançament compartit amb el programa
155.0). El finançament es determinarà mitjançant informe de la Unitat operativa
escaient.
Programa 933.1 “Manteniment d’edificis municipals”
concepte pressupostari 227.06.04 “Estudis i treballs tècnics contracte conservació
edificis municipals-obra civil”. Finançat a través dels ingressos efectius procedents
d'ingressos per sinistralitat (finançament compartit amb el programa 155.0). El
finançament es determinarà mitjançant informe de la Unitat operativa escaient.
Article 9è.- Vinculació dels crèdits pressupostaris
1.- Els crèdits imputables a l'estat de despeses de cadascun dels ens
esmentats a l'article primer d'aquestes Bases d'execució, tenen caràcter limitatiu i es
vinculen amb subjecció a la classificació orgànica per seccions pressupostàries,
funcional-programàtica per a la xarxa de programes inclosa com annex als
pressupostos generals i econòmica segons l’estructura establerta a l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre sens perjudici de la classificació a nivells inferiors
al de concepte pressupostari que es conté en els propis pressupostos.
La competència per a la gestió dels crèdits serà dels/de les tinents d'alcalde/regidors
responsables de cada secció pressupostària en base al Decret de l’Alcaldia
9385/2011 de 12 de desembre de nomenament de Titulars d’Àrea, regidors de
Govern, regidories adjuntes, i regidors presidents de districte i delegació de facultats
de l’Alcaldia en relació a les diferents àrees en les quals es divideix l’administració
executiva municipal dictat per l’Alcaldia en base a les facultats que li confereix l’art
124 4. k) LRBRL
2.- Els crèdits dotats en l'estat de despeses de cadascun dels ens compresos
en l'article primer d'aquestes Bases d'execució queden vinculats a nivell d'article
pressupostari dins del seu capítol, àrea de despesa i secció pressupostària, sense
perjudici què els mateixos, pel principi d'especificació pressupostària, es trobin
desagregats a nivell de concepte, subconcepte i partida pressupostària amb les
especificacions que s'indicaran en els apartats següents.
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3.- Malgrat el que es disposa en l'apartat 2, els capítols 1 i 2 de cadascuna de
les seccions pressupostàries i a per cada programa, queda vinculat a nivell de capítol.
Llevat dels conceptes 160.00, seguretat social, 162.00,formació i perfeccionament
del personal, 221,00 energía electrica, 221.01 aigua, i 221.02 gas, que vincularan a
nivell de concepte
4.- Malgrat el que es disposa als apartats 2 i 3, les inversions reals dotades en
els capítols VI i VII de cadascuna de les seccions pressupostàries, queden vinculades
a nivell de projecte d'inversió, sens perjudici de l’existència de subpartides
pressupostàries
5.- Malgrat el que disposa l’apartat 2, el programa 0110 “Deute públic” de la
secció pressupostària 02 ”Hisenda i Recursos generals”, quedarà vinculat
jurídicament a nivell de capítol.
6.- Malgrat el que disposen els apartats 2 i 3, els reconeixements de crèdits que
es derivin d’actes de conversió i convalidació administratives quedaran vinculats
jurídicament a nivell d'article pressupostari, havent-se de tramitar prèviament la
creació de partida pressupostària amb dotació inicial zero (0), en aplicació d'allò que
es disposa a l'article 10.3
7.- Malgrat el que disposen els apartats 2 i 3, no vincularan les aplicacions
pressupostaries codificades amb el subconcepte de despeses 90 derivades
d’expedients de modificacions de crèdit en la modalitat d’incorporació de romanents
Article 10è.- Especialitats en la gestió de crèdits
1.- Els diferents programes pressupostaris continguts en cada secció
pressupostària en els que existeixen conceptes que, previstos a l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, no tinguin dotació inicial, s’entendrà que les
despeses que per aquests conceptes es gestionin, es troben dotades en el programa
d’Administració General de la seva secció pressupostària, sempre que aquest
programa es trobi dotat pressupostàriament.
2.- Les partides pressupostàries que es creïn amb dotació inicial zero (0) i que
estiguin finançades amb ingressos afectats quedaran codificades amb el subconcepte
60.
3.- Les partides pressupostàries que es creïn derivades d'expedient de
modificacions de crèdit com a conseqüència de resolucions administratives d'actes de
conversió i convalidació i que afectin a exercicis corrent i tancats, quedaran
codificades amb el subconcepte 50.
4.- Les partides pressupostàries corresponents projectes finançats a càrrec de
subvencions procedents de Fons Europeus, en els quals l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat actuï en qualitat d’òrgan intermig, es codificaran amb el subconcepte 80,
i s’identificaran amb un codi de projecte concret i específic per cada projecte.
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5.- Les partides pressupostàries de l’estat de despeses que venen emparades
per conceptes pressupostaris d’ingressos identificats en l’estat d’ingressos del
pressupost d’aquest Ajuntament, dels articles 45 al 47 ambdós inclusius, excepte el
subconcepte 464.01 “Transferències Àrea Metropolitana de Barcelona: recollida
selectiva de residus”, podran ser declarats, els crèdits que emparen, com a no
disponibles, a partir de 30/06/2014, per Decret de l’Alcaldia Presidència i per
delegació de la mateixa, per la Tinent d’alcalde d’Hisenda i Recursos generals, a
l’empara d’allò que disposa el RD 500/1990, si aquestes subvencions no haguessin
devingut fermes. En el cas que s’hagués disposat dels crèdits pressupostaris que
venen emparats per aquestes subvencions, la secció pressupostària afectada haurà
de tramitar, en el termini de trenta dies a partir de la declaració de no disponibilitat, un
expedient de modificació de crèdits en la seva modalitat de transferència de crèdits,
per cobrir els crèdits disposats, amb la finalitat d’evitar que el pressupost hagués
estat aprovat, amb dèficit inicial. Les partides pressupostaries de despeses a què es
fa referència, hauran de ser determinades mitjançant informe de les seccions
pressupostaries afectades.
6.- Per l’import corresponent a subvenció rebuda de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per l’anualitat de l’exercici 2014 del Programa d’actuacions de millora
urbana pel període 2012-2015 es comptabilitzarà un únic dret reconegut que serà
imputat al concepte d’ingressos 763.00. Simultàniament es comptabilitzarà, pel
mateix import, un ADO a la partida pressupostària 2110-02-9430-464.00.00
Les formalitzacions dels ingressos i les despeses s’efectuaran en la mesura
que les inversions finançades per l’esmentat Programa d’actuacions de millora
urbana es vagin executant per part de l’ajuntament i les justificacions siguin
acceptades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
7.- Normes específiques dels projectes de despesa.
Pel seguiment de:
a) Els projectes d’inversió inclosos al Pla d’Inversions municipals.
b) De les despeses amb finançament afectat i de qualsevol unitat de despesa
pressupostaria que requereixi un seguiment i control individualitzat, es seguiran
respectivament segons s’escaigui, els criteris establerts en les Àrees 6 i 7 de la
ICAL Model Normal, de Projectes de despesa i de Despeses amb finançament
afectat, i en concret els criteris següents:
7.1) Despeses per operacions de capital
Per a cada actuació inclosa en el Pla d’Inversions municipals es crearà un codi de
projecte únic i invariable, el qual podrà incloure diverses aplicacions pressupostàries
de despeses i que estarà vinculat als diversos ingressos específics que les financin.
A partir de l’1 de gener de 2014, quan s’hagi produït un ingrés efectiu o s’hagi
comptabilitzat un dret reconegut procedent de recursos que no es puguin destinar a
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finançar despeses corrents i l’ajuntament no hagi concretat el projecte de despeses
específic al qual van destinats els esmentats recursos, es crearan projectes de
despesa amb finançament afectat amb la denominació genèrica “Inversions públiques
locals sense determinar procedents del recurs xxxxxx”, als quals s’assignaran les
aplicacions pressupostaries corresponents d’acord amb la següent codificació 029290x-601.xx.xx , a la que s’afectaran als recursos específics que els financin.
En la mesura que es vagi determinant el destí concret dels projectes inclosos en el
projecte genèric denominat “Inversions públiques locals sense determinar procedents
del recurs xxxx”, la seva aplicació pressupostària es formalitzarà a través de
l’aprovació d’expedients de modificació de crèdits, amb caràcter previ a procedir als
actes d’autorització i compromís d’obligacions pressupostàries.
Les aplicacions pressupostàries de projectes de despeses amb finançament afectat
quan s’incorporin a l’exercici següent s’identificaran amb un subconcepte 90
Els saldos dels projectes de despeses amb finançament afectat, procedents
d’incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2012, que al 31 de desembre de
2012 no hagin estat objecte d’adjudicació, sense que existeixi una justificació
raonada, formaran part de l’expedient d’incorporació de romanents afectats i
s’agruparan en un projecte genèric amb la denominació “Inversions públiques locals
sense determinar procedents del recurs xxxxxx”
7.2.) Projectes de despeses amb finançament afectat del programa
pressupostari 241 “Desenvolupament econòmic i promoció de l’ocupació” dotats en
la secció 08 “Promoció econòmica”
Cada actuació s’identificarà amb un codi de projecte únic i invariable el qual podrà
incloure diverses aplicacions pressupostàries de despeses vinculades als diversos
agents finançadors que les financin.
Les dotacions pressupostaries a efectuar en cada exercici per cadascun dels
projectes de despesa amb finançament afectats requeriran de l’aprovació de la
modificació de crèdits per generació per l’import de l’anualitat de la subvenció
corresponent a l’any en curs.
En el cas de projectes cofinançats amb recursos municipals, es dotaran
simultàniament a la modificació de crèdits per generació,els corresponents crèdits
pressupostaris finançats amb recursos ordinaris mitjançat l’aprovació de la
corresponent modificació de crèdits.
Si al finalitzar l’execució del projecte resten romanents de crèdit de despeses
finançats amb recursos afectats, i l’òrgan competent de l’agent finançador del mateix
no l’ha donat per liquidat, els esmentats romanents no es donaran de baixa fins el
tancament definitiu del projecte i s’incorporaran a un projecte de despeses amb
finançament afectat de caràcter genèric amb la denominació “Despeses amb
finançament afectat Promoció econòmica”, fins al seu definitiu tancament
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7.3.) Cada aplicació pressupostaria de despesa inclourà la totalitat dels crèdits
pressupostaris de la mateixa naturalesa amb independència de l’agent finançador.
7.4.) Els projectes de despeses amb finançament afectat vincularan
quantitativament i qualitativament en si mateixos i no seguiran les regles de vinculació
jurídica establerta a l’article 9 d’aquestes Bases.
8. En els casos que els crèdits inicials del pressupost estiguin finançats amb
ingressos finalistes, i aquests tinguin una minoració durant l’exercici respecte de les
esmentades previsions inicials, el servei gestor haurà de tramitar per l’aprovació de
l’òrgan competent un expedient declarant la no disponibilitat dels crèdits per l’import
minorat o buscar fiançament alternatiu.
TÍTOL SEGON
De les despeses de personal
CAPÍTOL PRIMER
Article 11è.- Despeses de personal per a l’exercici 2014
1.- Per tot l'exercici 2014 s'aplicaran les indemnitzacions per raó de servei tal
com es preveu en el Real Decret 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó
del servei, o la legislació vigent en cada moment i conforme a les regles contingudes
en els apartats següents, llevat que en la resolució d'autorització de sortida de
càrrecs electes hi figuri autorització a favor de funcionaris que acompanyin al mateix.
En aquest cas el càlcul d'indemnització es farà pel Grup I.
2.- Els funcionaris al servei de l’Ajuntament es podran allotjar en hotels
classificats turísticament com de tres estrelles, si així es determina en el decret
d’autorització de sortida.
3.a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor de l’Alcaldia-Presidència i
resta de càrrecs electes, comportaran el rescabalament de les despeses efectuades
prèvia justificació de les mateixes o, alternativament aquests es podran acollir al
sistema d'indemnitzacions que pel Grup I preveu el Real Decreto 462/2002, de 24/05,
sobre indemnitzacions per raó del servei.
b) Quan es faci difícil l'aportació de justificants referits a taxis o altres vehicles
de transport públic i fins un límit del 5% del total de despesa justificada i per viatge
autoritzat, es podrà fer declaració/promesa que servirà de justificant. En altres casos
de dificultats de justificació, s'haurà d'emetre informe que, avaluat per la Unitat Fiscal,
podrà restrictivament ser admès.
4.- El personal eventual de confiança i assessorament especial meritarà les
seves dietes en el grup primer de la normativa esmentada a l’apartat 1.
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5.- Els consells d'administració de les societats privades municipals, fixaran, en
cas necessari, les quanties de les dietes que rebin els seus membres per assistència
efectiva als esmentats consells, amb les limitacions establertes, en aquesta matèria,
pel Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei.
6.a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels assessors o auxiliars
dels representants municipals en els consells escolars i a favor dels representants
municipals a la Junta Arbitral de Consum, queden fixades per l'exercici 2014 en 66.Euros pels presidents i en 42 Euros per la resta de membres per assistència a reunió,
aplicant-se el que preveu l'article 28.1 del Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre
indemnitzacions per raó de servei, mantenint-se, en cada cas, els límits previstos en
l'article 27 i 32.3.
b) La justificació del pagament s'efectuarà mitjançant certificació de l'assistència
a la reunió, lliurada pel/per la president/a del consell escolar o, per defecte, mitjançant
declaració del tinent d'alcalde, regidor delegat de districte o coordinador, director de
serveis/cap de serveis de l'àrea de la que depenguin els consells escolars.
7.- En qualsevol cas, les indemnitzacions previstes en els apartats 1, 2 i 3,
solament es faran efectives quan hi hagi decret d'Alcaldia o del/de la tinent d'alcalde o
del/ de la regidor/a delegat/a respectiu, en el que s'autoritzi la sortida, punt de
destinació i duració de l'autorització.
8.- La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article seran
incompatibles amb la compensació per qualsevol altra despesa amb excepció de les
de viatge, que es regiran per la normativa específica derivada del Real Decreto
462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei, o per la legislació
vigent en cada moment.
9.- La utilització pel personal que depèn d'aquesta Administració de vehicle
propi dins dels límits de l’àrea metropolitana, serà indemnitzat al preu fixat per la
normativa indicada en els paràgrafs precedents, sense necessitat de decret de
rescabalament, encara que serà necessària la conformitat del gerent, coordinador de
l’àrea, director de serveis o, en el seu cas, cap de serveis a través de documents
normalitzats. Si en el conveni col·lectiu d'aquest ajuntament es fixen quantitats
superiors a les de la normativa indicada, seran aquestes quantitats les que regiran pel
pagament de les indemnitzacions.
10.- Durant el mes de gener següent al començament de l'exercici i abans de
fer efectiva la primera nòmina de l’any, el Servei de Recursos Humans remetrà al
Servei de Comptabilitat de la Intervenció General els documents comptables "RC /
AD", elaborats i quantificats segons la classificació de l’Annex de personal aprovat
amb el Pressupost, d’acord amb la plantilla i la relació valorada de llocs de treball, per
l'import corresponent als llocs de treball efectivament ocupats.
11.- Per la resta de despeses del capítol I del pressupost, si son conegudes, es
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tramitarà el document "RC / AD" corresponent.
12.- Els assentaments derivats d’aquest document s’introduiran en el sistema
de gestió comptable.
13.- Les altes en la plantilla, aprovació d’increments retributius i el nomenament
de funcionaris o la contractació de personal laboral originarà la tramitació de
successius documents RC / AD, per import igual al que es prevegi satisfer durant
l'exercici.
14.- La justificació de les retribucions del personal es realitzarà mitjançant la
nòmina mensual, on constarà la diligència del Cap del Servei de Recursos Humans
acreditativa de que el personal relacionat ha prestat els serveis durant el període
corresponent. Com un document addicional a la nòmina s’ha de fer constar la relació
de les incidències existents respecte la nòmina del mes anterior.
Article 12è.- Contractacions de personal amb càrrec a transferències corrents i
de capital
1.- Amb càrrec als respectius crèdits per inversions derivats de les
transferències de capital d'altres ens, solament podran formalitzar-se contractacions
de personal en règim de caràcter temporal.
2.- L'òrgan competent per la contractació de personal contingut en l'apartat
anterior serà de la Junta de Govern Local, llevat de delegació expressa en els tinents
d’alcalde i regidors de Govern.
3.- Els contractes hauran de formalitzar-se segons les prescripcions del text
refós de la Llei de l’estatut dels treballadors (TRET), aprovat pel Reial decret legislatiu
1/1995, de 24 de març. Els incompliments de les obligacions formals imposades per
la legislació laboral vigent, així com l'assignació del personal contractat per funcions
diferents de les que es determinin en els contractes, dels que se’n pogués derivar
drets de fixesa pel personal contractat, seran objecte de deducció de responsabilitats,
conforme el que preveu el Real Decret 429/1993, de 26/03, que desenvolupa la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú, sense perjudici de les responsabilitats contingudes
en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostaria (LGP)
Article 13è.- Pla de jubilació
1.- La dotació pressupostària de la secció pressupostària 02 “Hisenda i
Recursos Generals”, programa 2110 “Pensions”, del concepte econòmic 161.05.00
“Complement pensions” es podrà incrementar amb les baixes que es produeixin per
raons de jubilació anticipada de funcionaris al servei d’aquest ajuntament.
2.- L’increment de dotació pressupostària es farà mitjançant la incoació d’un
expedient de Modificació de crèdits, en la modalitat de crèdit suplementari finançat
per baixa de crèdits.
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TÍTOL TERCER
De les operacions financeres
CAPÍTOL PRIMER
Avals de l'Administració
Article 14è.- Avals a prestar per l'Administració
L'import dels avals que pugui prestar aquesta Administració, incloses les societats
privades municipals, en el decurs de l'exercici de 2014, tindran un límit, pel seu import
principal, de 6.000.000,00 euros, els quals hauran de reunir els requisits que
determinen els articles 48 i següents TRLRHL
Article 15è.- Comissions
1.
La Junta de Govern Local, o òrgan en qui delegui, determinarà les
comissions a percebre per l’Hisenda municipal com a contraprestació al risc assumit
en virtut dels avals que es puguin prestar en aplicació de l'article anterior. La comissió
no podrà excedir del 5 per mil anyal del principal avalat, la qual es destinarà, si ho
aprova el Ple de l’ajuntament, a assegurar el principal avalat.
2.- Les societats privades municipals de capital totalment públic, estaran
exemptes de l’esmentada comissió.
3.- Quan es fixi comissió, aquesta es farà efectiva en el moment de la
formalització del crèdit avalat, aplicant-se l’ ingrés a concepte pressupostari específic
i, en el cas que s'assegurés el principal avalat, l’ ingrés podrà ser objecte d'un
expedient de modificació de crèdits en la seva modalitat de crèdit generat.
CAPÍTOL SEGON
Endeutament a curt i llarg termini i alienació de patrimoni municipal
Article 16è.- Operacions de tresoreria
1.- S'autoritza per l'exercici de 2014 un endeutament màxim per operacions a
curt termini, en la seva modalitat d'operacions de tresoreria, del percentatge màxim
que per a aquests tipus d’operacions fixa l’article 51 TRLRHL les quals hauran de
reunir els requisits que per a aquests tipus d’operacions estableix l’esmentada llei.
2.- Qualsevol operació d'endeutament a curt termini, en la seva modalitat
d'operacions de tresoreria, que s'efectuï per les societats privades municipals, haurà
de ser autoritzada prèviament pel Ple de l’ajuntament.
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3. Les operacions de crèdit a curt termini que es concertin durant l’exercici 2014
per a cobrir situacions transitòries de finançament quedaran cancel·lades al 31 de
desembre de 2014
Article 17è.- Operacions de crèdit a llarg termini per a inversions
1.- S’autoritza la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals perquè
durant l’exercici de 2014, procedeixi a la reestructuració del deute viu a 31 de
desembre de 2013 en els termes previstos a la normativa vigent, en especial la
d’estabilitat pressupostària L’expedient o expedients que se’n puguin derivar hauran
de ser aprovats pel Ple de l’ajuntament amb els requisits que, per aquests tipus
d’operacions financeres, estableix el TRLRHL
2.- Les operacions de crèdit a llarg termini que es puguin concertar durant l’exercici
restaran subjectes al que disposi la normativa vigent i la LGP
3. Qualsevol operació d'endeutament a llarg termini per atendre el finançament dels
estats de dotacions per operacions de capital de les societats privades municipals,
s’hauran d'autoritzar prèviament pel Ple de l’ajuntament.
Article 18è.- Alienació del patrimoni municipal del sòl
1.- S'autoritza la Junta de Govern Local, o quan s’escaigui el Ple de
l’ajuntament, perquè previs els tràmits reglamentaris i sense perjudici d’allò que
preveu l'article 5 TRLRHL, l’article 40 del Reglament del patrimoni dels ens locals i el
text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost , procedeixi a efectuar operacions d'alienació de béns del
Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge.
2.- El producte de les esmentades operacions es podrà destinar total o
parcialment, com ingrés afectat, a la reducció del deute viu mantingut per aquesta
Administració per operacions financeres a curt o llarg termini qualificades de
naturalesa inversora, havent-se d’aprovar l’expedient per acord de la Junta de Govern
Local d’aquest Ajuntament.
3.- Quan el producte de les operacions contemplades en l'apartat anterior no es
destini total o parcialment a l'amortització del deute viu, l’òrgan resolutori competent
delimitarà que la finalitat a què es destini el producte de les mateixes, en aplicació de
l’article 5 TRLRHL, s’haurà de destinar a operacions de capital o a les establertes a
l'article 160 i ss TRLUC, i a l’article 221 i ss del Reglament d ela llei d’urbanisme,
aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol.
Article 19è.- Reintegrament d’inversions procedents d’altres administracions
1.- Els reintegraments d’inversions que fetes originàriament per aquesta
Administració, procedeixin de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es destinaran a
l’amortització del capital viu que té aquesta Administració pels diferents préstecs
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concertats.
2.- El concepte d’ingressos que nodreix l’estat de despeses es troba
ressupostat i codificat al capítol VII “Transferències de capital”, article 76 “D’entitats
locals” concepte 764 “D’Àrees metropolitanes” subconcepte 00 “Reintegrament
inversions de capital de l’Àrea Metropolitana de Municipis” (764.00)
3.- Els ingressos que es puguin produir al llarg de l’exercici de 2014 podran
nodrir, en l’excés de les previsions inicials i si fos el cas, mitjançant un expedient de
modificació de crèdits en la seva modalitat de crèdit generat, el capítol IX “Passius
financers” de l’estat de despeses.

TÍTOL QUART
Dels procediments de la gestió pressupostària
CAPÍTOL PRIMER
Procediments de gestió de les despeses
Article 20è.- Normes generals per actes d'autorització i compromís de despesa
i liquidació del compromís d'obligacions.
1.-Els Tinents d’alcalde, regidors de govern i regidors presidents de districte
estan facultats per a l’aprovació dels actes d’autorització i de compromisos de
despesa derivats de les facultats inherents a les delegacions aprovades pel Decret de
l’Alcaldia 9385/2011 de 12 de desembre de 2012, així com de les aprovades per
acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre 2011.
2.- La Junta de Govern Local aprovarà els actes d’autorització i disposició de
despeses en aquelles matèries de la seva competència, d’acord amb l’article 127.1
de la Llei 7/1985, de 02/04, Reguladora de les Bases del Règim Local i les seves
modificacions posteriors, així com en les derivades de les competències delegades
de l’Alcaldia aprovades pel Decret 9383/2011 de 12 de desembre de 2011.
3.- En la liquidació de compromisos de despesa serà suficient la signatura de
l’alcalde/essa o dels/de les tinents d'alcalde i regidors/res presidents/tes de districte
en qui s'hagi delegat, pel que es refereix a certificacions d'obres, serveis,
subministraments i assistència tècnica. Quan es tracti de factures, la liquidació del
compromís de despesa es plasmarà en el mateix document de gestió comptable.
4.- En els supòsits no compresos en els apartats anteriors i per raó de la seva
competència, l'autorització i compromís de despesa correspondrà a l'Alcaldia, a la
Junta de Govern Local o al Ple de l’ajuntament, en virtut del que es disposen
respectivament en els articles 124.4. n), 127 1.g) i 123 p) de la LRBRL
5.-De conformitat amb el que preveu el Decret 9385/2011, de 12 de desembre
els actes de reconeixement i liquidació d’obligacions, regulats a l’article 185.2 del
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TRLRHL en l’àmbit de les matèries assignades a les àrees o regidories de govern
seran competència dels tinents d’alcalde i regidors de govern, i en el seu defecte de
la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals.
6.- L'ordenació de pagaments d’acord amb el Decret de l’Alcaldia 9385/2011 de
12 de desembre, serà competència de la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, i la seva corresponent fiscalització formal s'efectuarà en base a
les factures i certificacions corresponents sobre el document de gestió comptable en
fase "O", en el que figurarà la corresponent proposta de pagament de l'àrea gestora
la qual serà subscrita pel gerent, coordinador, director de serveis/cap de serveis de
l'àrea gestora. En cas d'inexistència, absència, vacant, malaltia, abstenció legal o
reglamentària de la direcció de serveis o cap de serveis, aquest serà substituït pel/per
la cap de secció a qui afecti el document de gestió comptable.
7.- La tramitació dels documents de gestió comptable a què donin lloc els actes
d'autorització, compromís de despesa, liquidació del compromís de despesa i
ordenació de pagaments, així com els seus negatius (/), s'ajustaran al que disposa la
Instrucció de comptabilitat dels centres gestors del pressupost de despesa aprovada
pel Ple de l’ajuntament en sessió de 16 de setembre de 2003
8.- Les certificacions d'obres, de serveis, de subministraments i d'assistència
tècnica que s’esmenten en els apartats anteriors, seran expedides informàticament
en el model normalitzat, per la direcció tècnica de cadascuna d'elles amb el vist-i-plau
del gerent, coordinador d’àrea, director/cap de serveis. En les esmentades
certificacions hi constarà, si fa el cas, la signatura de l'adjudicatari i s'haurà
d'acompanyar de la relació valorada i de la factura expedida pel mateix.
Article 21è.- Normes especials per actes d'autorització, compromís de despesa
i liquidació del compromís de despeses
1.- La tramitació de la documentació comptable que es derivi dels expedients
de contractació, tant en la fase de despesa (A, AD) com en la de liquidació del
compromís de despeses (O) i la de pagament ordenat (P), s'ajustarà en tot moment a
les normatives aprovades pel Ple de l’ajuntament: la de data 18/09/2002, sota la
denominació de “Instrucció reguladora dels Pagaments a justificar”; la de data
18/09/2002, sota la denominació “Instrucció reguladora de les bestretes de caixa
fixa”; la de data 16/09/2003, sota la denominació “Instrucció de comptabilitat dels
centres gestors del pressuposts de despeses”; i la de data 04/11/2003, sota la
denominació “Instrucció de comptabilitat per a la central contable”.
2.- Als efectes pressupostaris i de gestió comptable i pels actes d'autorització,
compromís de despeses i liquidació de compromís de despeses; sense perjudici de la
seva aprovació per l'òrgan corresponent, es consideraran competents per a la seva
gestió, els gerents, coordinadors d’Àrea, directors, caps de servei o caps de
responsables dels programes pressupostaris. Allà on no hi hagi funcionaris del nivell
esmentat, ho determinarà el tinent d’alcalde responsable de la secció pressupostària.
3.- Malgrat tot, la tramitació de documents de gestió comptable pel concepte de
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contractes menors, recollit a l'article 111 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP), aprovat per Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de
desembre que no superin les quanties establertes en els articles 138.3 de l'esmentat
text legal, no estaran sotmesos a fiscalització prèvia o crítica i es tramitaran conforme
el que disposen els articles següents.
Article 22è.- Gestió de contractes menors
1.- S'autoritza el gerent, coordinadors/es, directors/es o,caps de servei de
cadascuna de les àrees que composen aquesta Administració municipal i, en cas
d'inexistència, absència, vacant, malaltia, abstenció legal o reglamentària, als/a les
caps de secció afectats o responsable de la unitat administrativa, i adscrits a l'àrea
competent perquè, un cop aprovada la despesa per l'òrgan competent, gestionin els
contractes menors d'obres fins a 50.000.00 euros, i fins a 18.000,00 euros, quan es
tracti d’altres contractes.
2.- L’inici de l’expedient de despesa a què fa referència l’apartat anterior i
conforme determina la normativa administrativa sobre contractació, es farà mitjançant
document de retenció de crèdit (RC) que s’acompanyarà pels contractes superiors a
6.000,00 euros del plec de condicions econòmiques-administratives i, en el seu cas,
de les tècniques particulars. Els plecs de condicions i en aplicació d’allò que disposa
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals ROAS), aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny, es sotmetrà a l’informe preceptiu de la Secretaria i
Intervenció General.
3.- La justificació del document de gestió comptable en fase d'autoritzaciócompromís de despesa -(AD)- i en fase de liquidació del compromís de despesa -(O)s’efectuarà de la següent manera:
3.1. Contractes menors de subministrament
a) Contractes menors de subministrament fins a 6.000,00 euros mitjançant
diligència a la factura original del tenor literal que s'expressa en l'apartat següent.
b) Contractes menors de subministrament compresos entre 6.000,01 i
18.000,00 euros, s'adjuntarà al document de gestió comptable (AD):
b.1) Contracte degudament signat acompanyat dels plecs de condicions
econòmico-administratives i tècniques particulars,
b.2) Justificació de l’ ingrés de la fiança si no hagués estat excepcionada. Així
mateix s'adjuntarà al document de gestió comptable (O): a) Certificació que li
correspongui, segons tipus de contracte, en el model normalitzat,
b.3) Justificació de d’ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada. Així mateix s'adjuntarà al document de gestió comptable (O): a)
Certificació que li correspongui, segons tipus de contracte, en el model
normalitzat,
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b.4) Factura original on s'insereixi la següent diligència"... Havent-se proposat
verbalment per la Unitat corresponent a aquesta Secció la necessitat de
l'adquisició dels béns que consten en la factura adjunta; s'ha procedit a la seva
adquisició en establiment comercial obert al públic. Recepcionant-se de
conformitat en preus i quantitats indicades.- L'Hospitalet de Llobregat, a ...... - El
Cap
de
Secció.Signat:
.......Vist
i
Plau
.El
Gerent/Coordinadors/Directors/Caps de servei - Signat. .....".
Els documents que s’indiquen als apartats b.1) i b.2) del present paràgraf
podran ser substituïts per document “faig constar” de la Unitat de Contractació
actuant, en que obligatòriament s'haurà d'indicar la data i import de la fiança
constituïda.
3.2. Contractes menors d’obres.
a) Contractes menors d'obres fins a 6.000,00 euros mitjançant diligència a la
factura original del tenor literal que s'expressa en l'apartat següent.
b) Contractes menors referits a obres compreses entre 6.000,01 i 50.000.00
euros, s'adjuntarà al document de gestió comptable (AD):
b.1) Contracte degudament signat acompanyat dels Plecs de condicions
econòmico-administratives i tècniques particulars, en el seu cas,
b.2) Memòria, plànols i pressupost efectuat per l’Administració i signat per
tècnic habilitat on hi consti la conformitat de l’adjudicatari,
b.3) Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o últim rebut pagat, en el seu
cas;
b.4) Declaració de l’interessat on especifiqui estar al corrent de les seves
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
b.5) Justificació de l’ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada. Així mateix s'adjuntarà al document de gestió comptable (O): a)
Certificació que li correspongui, segons tipus de contracte, en el model
normalitzat, b) Factura original on s'insereixi la següent diligència:
"... Recepcionada de conformitat en preus, qualitats i unitats que consten en la
memòria i pressupost redactat per aquesta Administració i acceptat per
l'adjudicatari.- L'Hospitalet de Llobregat, a .....- El Director del Projecte.- Signat:
.... .- Vist i Plau - El Gerent/Coordinador/Director/Cap de Serveis.- Signat”
Els documents que s’indiquen als apartats b.1), b.2, i b.3) del present paràgraf
podran ser substituïts per document “faig constar” de la Unitat de Contractació
actuant.
3.3. Contractes menors de serveis
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a) Contractes menors de serveis fins a 6.000,00 euros mitjançant la diligència
a la factura original del tenor literal que s'expressa en l'apartat següent.
b) Contractes menors de serveis compresos entre 6.000,01 euros i 18.000.00
euros s'adjuntarà al document de gestió comptable (AD):
b.1) Contracte degudament signat i acompanyat dels plecs de condicions
econòmico-administratives i tècniques particulars, en el seu cas,
b.2) Memòria de la Unitat en la que hi consti la necessitat del servei i la
impossibilitat de efectuar-lo amb medis materials propis de l’Administració,
b.3) Condicions i extensió de l’assistència tècnica
b.4) Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o últim rebut pagat, en el seu
cas;
b.5) Declaració de l’interessat on especifiqui estar al corrent de les seves
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
b.6) Justificació de l’ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada. Així mateix s'adjuntarà al document de gestió comptable (O): a)
Certificació que li correspongui, segons tipus de contracte, en el model
normalitzat, b) Factura original on s'insereixi la següent diligència:
"... Recepcionada de conformitat amb les condicions i extensió del servei que
consta en la Memòria d'aquesta Administració acceptada per l'adjudicatari.L'Hospitalet de Llobregat, a ......- El Cap de Secció.- Signat: ..... .- Vist i Plau - El
Gerent/Coordinador/Director de Serveis/Cap de Serveis.- Signat: .....".
Els documents que s’indiquen als apartats b.1), b.2) b.3), b.4), b.5), i b.6) del
present paràgraf podran ser substituïts per document “faig constar” de la Unitat
de Contractació actuant.
4.- L'aprovació dels actes d’autorització pressupostària-compromís de despesareconeixement de l’obligació dels contractes menors d’import inferior a 6.000,00
euros, s'efectuarà, per delegació de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de
2011 pels Tinents d'alcalde i Regidors de Govern a qui correspongui la gestió
pressupostària i sobre el propi document de gestió comptable.
Anyalment el Servei de Comptabilitat de la Intervenció General remetrà a la
Secretaria General document llistat on constin tots els actes d'autorització
pressupostària-compromís de despesa-reconeixement de l’obligació (ADO) efectuats
per l’Administració inferiors a 6.000,00 euros als que es referix el paràgraf anterior.
5.- Els gerents, coordinadors d’àrea, directors de serveis/caps de serveis, sota
la seva exclusiva responsabilitat, tindran cura d'incoar el corresponent expedient de
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contractació conforme determina el TRLCSP, quan les quanties a contractar
excedeixin de les previstes a l’article 138.3 de l’esmentat text legal i evitaran els
possibles fraccionaments contractuals a través de contractes continuats. Quan es
donin aquestes circumstàncies es procedirà a la conversió i/o convalidació
administrativa conforme determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sens
perjudici de l'exigència de responsabilitats que es poguessin derivar de les
actuacions, exigides conforme determina el Real decret 429/1993, de 26/03.
6.- El Servei de Comptabilitat de la Intervenció General, a través del mòdul de
tercers creditors o del mòdul de despeses amb finançament afectat i de projecte de
despeses, habilitarà els medis necessaris pel control del contingut dels contractes
menors inferiors a 6.000,00 euros regulats en l’article 22.4.
Quan es detecti fraccionament de contractacions, aquestes es posaran en
coneixement de l'Interventor general i es procedirà a la devolució dels documents de
gestió comptable afectats perquè l'àrea gestora procedeixi a la tramitació de
conformitat amb el que s'estableix en els apartats 3.1b), 3.2b) i 3.3 b) de l’article 22.3
d’aquestes bases.
Article 23è.- Normes especials per als actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació de compromís de despesa derivats de subvencions
corrents
1.- La concessió de subvencions per part d'aquesta Administració Municipal
queda sotmesa a la incoació de l'oportú expedient que es tramitarà de conformitat
amb la normativa general aprovada pel Ple de l'ajuntament, llevat que es tracti de
subvencions nominatives dotades pressupostàriament. La incoació d'expedient de
reintegrament contindrà les prevencions de la Llei General de Subvencions i
l'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions, aprovada pel Ple de
l’ajuntament en data 24/11/2004.
La convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, els
convenis que regulin les subvencions que es canalitzin pel procediment de concessió
directa, o l’acord de concessió de les subvencions especificaran, als efectes de la
justificació de les subvencions, a demés de la quantia de la subvenció concedida,
l’import total del projecte subvencionat i el termini per la presentació de les
justificacions a l’òrgan gestor.
El procediment de reintegrament de les subvencions, d’acord amb els articles
42 i 43 de la Llei General de Subvencions, s’iniciarà d’ofici per part dels òrgans
gestors quan els beneficiaris hagin incomplert les obligacions establertes en la
concessió, hagi transcorregut el termini atorgat per la presentació de la justificació o
aquesta sigui incorrecta.
El procediment de reintegrament de les subvencions que puguin instar els
serveis gestors és independent del que pugui iniciar-se a resultes de les actuacions
de control financer efectuades per la Intervenció General.
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En els expedients de concessió de subvencions els ens gestors incorporaran un
informe en el que es faci constar que el beneficiari ha aplicat correctament els fons
percebuts de les subvencions d’exercicis anteriors i estan correctament justificats,
d’acord amb el que estableixen els article 91 i 92 del RD 887/2006,de 21 de juliol pel
que s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
D’acord amb l’article 16 i 21 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, els òrgans competent per
la concessió de subvencions seran:
a.- Fins a de 5.000,00 euros, l’Alcaldia o òrgan en qui delegui.
b.- Per imports entre 5.000,00 euros i 240.400,00 euros, la Junta de Govern
Local,
c. Fins a 240.000€,sera competència de la Junta de Goven Local, l’autorització i
disposició de subvencions i despeses de caracter plurianual previstes a l’article
174.1.e) del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, inclosa la fixació dels
percentatges i les anualitats
d.- Per imports superiors a 240.400,00 euros o aquells que siguin
complementaris o addicionals a d'altres i que superin la xifra anyal de 240.400,00
euros, seran sotmesos a l’aprovació del Ple de l’ajuntament.
2.- Tot expedient de concessió de subvencions per import superior a 600,00
euros queda sotmès al règim de control financer per aplicació de l’article 214.2.d)
TRLRHL en relació a l’article en el termes i condicions que, en aquesta matèria,
preveu la Llei General de Subvencions.
Els expedients de concessió de subvencions per import inferior a 600,00 euros
podran sotmetre’s a control financer a petició de la Intervenció General d’aquesta
Administració. L’exercici del control financer es farà en la seva modalitat de
“Certificació Auditora”, en els termes que preveu la disposició addicional primera
d'aquesta Bases d'execució.
3.- La justificació dels documents de gestió comptable per part de les diferents
àrees que composen aquesta Administració Municipal referida a subvencions,
s’efectuarà davant la Intervenció General de la següent manera: a) Quan es tracti de
documents en fase d'autorització i compromís de despesa, s'adjuntarà el
corresponent acord de concessió. b) Quan es tracti de documents en fase de
liquidació de compromís de despeses, es farà referència en el literal de lliure
utilització del document en fase "O" a la resolució administrativa de concessió de la
subvenció, i, c) Quan es tracti de documents en fase d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despesa, s'adjuntarà el corresponent acord de
concessió.
4.- Les subvencions nominatives dotades pressupostàriament seran objecte de
l’aprovació del conveni regulador corresponent i la seva comprovació material i
justificació queda sotmesa als mateixos requisits de les subvencions no nominatives,
havent-se de justificar els documents de gestió comptable en fase d'autorització,
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compromís de despesa i liquidació de compromís de despesa mitjançant certificació
de la Intervenció General on es faci constar que la mateixa es troba dotada
pressupostàriament de forma nominativa i amb l’aprovació del conveni esmentat.
5.- L’òrgan competent per a l’aprovació de les bases particulars per a la
concessió de subvencions, així com per adoptar l’acord d’obertura de termini de
presentació de sol·licituds, serà la Junta de Govern Local, qualsevol que sigui l’òrgan
competent per a la concessió de la subvenció; sent la corresponent Àrea gestora
l’òrgan competent per a la tramitació.
Article 24è.- Normes especials pels actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despesa en les operacions de capital
1.- La incoació d'expedients de despesa i tramitació de documentació
comptable amb càrrec a les dotacions pressupostàries per operacions de capital
seguiran la normativa prevista en les normes generals i especials per a actes
d'autorització, compromís de despesa i liquidació del compromís de despesa
especificades en els articles 18, 19, 20, 21 i 26 de les presents Bases d'execució.
2.- Malgrat el que s'esmenta anteriorment, no es podrà efectuar cap acte
d'autorització i compromís de despesa fins que no s'hagin aprovat definitivament els
projectes tècnics que hauran de servir de base als expedients de despesa i no es
disposi de finançament efectiu en l'estat d'ingressos.
3.- Podran tramitar-se expedients anticipats de despesa a l'empara del que
preveu en la matèria l’article 94.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic quan el finançament que els afecti es trobi contemplat a
l'avantprojecte del pressupost de l'ajuntament per a l'exercici de 2014. En aquest cas,
l’Òrgan de Programació i Pressupostos, haurà d'expedir, d’acord amb les funcions
executives assignades a les àrees aprovades pel Decret 9382/2011 de 12 de
desembre, els certificats relatius als anticipats de despesa del projecte de pressupost.
indicant-ne, en tot cas, la data d'aprovació de l'esmentat avantprojecte.
4.- La data que figura en el document comptable “O” referida a la signatura de
l’alcalde/ssa o dels tinents d’alcalde, regidors de govern i regidors-president de
districte delegats serà la vàlida per l’aprovació del reconeixement de l’obligació de la
despesa.
CAPÍTOL SEGON
Normes i procediments de la Tresoreria General i de les habilitacions
Article 25è.- Normes especials per a l'extinció d'obligacions
1.- Els pagaments que s'efectuïn amb càrrec a les disponibilitats liquides
reflectides en els diferents comptes corrents gestionats per la Tresoreria Municipal,
s'ajustaran al Pla de disposició de fons aprovat anyalment per delegació de l'Alcaldia-
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Presidència per la Junta de Govern Local, el qual serà redactat per la Tresoreria
d'acord amb les previsions del pressupost monetari i s’ajustarà a l’acord del Ple de
l’ajuntament de data 19 de setembre de 1997, pel que s’aprovà el “Manual de
procediments operatius en matèria de pagaments de la Tresoreria General, de les
habilitacions i de les subhabilitacions d’aquesta Administració”.
2.- S'autoritza a la Tresoreria General d'aquesta Administració perquè pugui
procedir a l'extinció de qualsevol tipus de deutes que no superin l'import de 1.500,00
euros a través del document normalitzat d'autorització administrativa, sempre que es
tracti de persones físiques.
3.- S’autoritza a la Tresoreria General d’aquesta Administració perquè pugui
procedir a l’extinció de qualsevol tipus de deutes que no superin l’import de 600,00
euros trametent als tercers creditors xec nominatiu i creuat per correu . En aquest
cas, en el document en fase de pagament “P” caldrà fer constar la següent diligència
“Pagament efectuat mitjançant xec bancari, en aplicació de l’article 25.3 de les Bases
d’execució pressupostàries”. A l’esmentat document s’adjuntarà el duplicat del xec
lliurat.
4.- Els tercers creditors, continguts nominalment en l'agrupació de pressupostos
tancats, no requeriran per a l'extinció del deute cap resolució d'aquesta Administració
Municipal, sent requisit suficient l'ordre de pagament degudament ordenada i
intervinguda o, en tot cas, la relació comptable amb idèntics requisits.
5.- La Tresoreria General no tramitarà documents en fase de pagament que
corresponguin al Capítol II, de les diferents seccions pressupostàries inferiors a
3.000,00 euros llevat d'aquells que siguin autoritzats per la persona titular de lÀrea
d’Hisenda i Recursos Generals i sempre que corresponguin a aplicacions que operin
sota el concepte de "Bestretes de caixa fixa". Aquesta prohibició no abastarà als
pagaments de reposició de fons per “Bestretes de caixa fixa”.
6.- Les habilitacions de les diferents seccions pressupostàries d’aquesta
Administració municipal, hauran de demanar la reposició de fons pel concepte de
“bestretes de caixa fixa” dins dels set primers dies de cada mes i la Tresoreria
General procedirà a la reposició dels fons justificats dins dels quinze primers dies de
cada mes.
7.a) Les habilitacions de cadascuna de les seccions pressupostàries podran
alliberar de forma optativa al seu pagament per la Tresoreria General els deutes de la
seva secció pressupostària, desprès del compliment dels requisits continguts en els
articles 20, 21 i 22, compreses entre 3.000,00 i 18.000,00 euros.
b) Les habilitacions de cadascuna de les seccions pressupostàries pagaran tota
mena de subvencions que afectin a la seva secció pressupostària per quantitats
inferiors a 600,00 euros. Les subvencions superiors a la quantitat esmentada
s'hauran de tramitar a la Tresoreria General per al seu pagament.
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El pagament de les esmentades subvencions inferiors a 600,00 euros seran
satisfetes per les habilitacions de les àrees a través del procediment de bestretes de
caixa fixa, d’acord amb el disposat a la disposició addicional quarta apartat 3
d’aquestes bases.
c) Els abonaments dels ajuts a famílies, seran satisfets per l’habilitat de l’Àrea
de Benestar i Família i per l’habilitat de l’Àrea de Benestar i Família, Centre d’Atenció
i Informació a la Dona, d’acord amb els imports establerts en l’article 8 de les Bases
per la concessió d’ajuts destinats a famílies, per atendre necessitats perentòries o
urgents que satisfacin finalitats de caràcter social, o per la integració de persones
amb discapacitat.
8.- Malgrat el que s’esmenta anteriorment, quan un tercer creditor sigui deutor a
aquesta Administració en via executiva, les habilitacions de les diferents àrees que
composen aquesta Administració municipal hauran de trametre els documents en
fase “ADO” als serveis centrals perquè s’efectuï la compensació de crèdits i dèbits
per part de la Tresoreria General, a l’empara d’allò que disposa el TRLRHL. La
Tresoreria marcarà informàticament aquests deutors que, podran comprendre també,
els que ho siguin a la Agència Estatal d'Administració Tributària, a la Seguretat Social
i a l'Administració de Justícia. En aquests darrers casos, es farà extracció del tipus de
deute, encara que serà necessari que el marcatge es trobi suportat per document
fefaent de l'Administració Tributària o de l'Administració de Justícia i de la Seguretat
Social.
A. Normes especials de la Caixa de Dipòsits.
1.- S’autoritza a la Tresoreria General d’aquesta Administració per a què pugui
procedir a la devolució de dipòsits en els terminis i condicions que determini el
particular o l’organisme que ho constitueixi, dins de la normativa en virtut de la
qual es va constituir, garantint la devolució efectiva.
2.- S’autoritza a la Tresoreria General per a què transcorregut el termini de cinc
anys des de la constitució d’una garantia definitiva, tret que per la seva naturalesa
tingui una durada major o aquesta resulti del document constitutiu,l s’adreci a
l’òrgan administratiu, organisme autònom o a l’ens públic a la disposició del qual
es va constituir la garantia per a què constati la vigència o no de la mateixa. Una
vegada constatada la no vigència o, si s’escau, transcorregut un mes sense que
hagi rebut la comunicació de referència, la Tresoreria General iniciarà l’expedient
de baixa. En el cas de garanties provisionals, el termini anteriorment esmentat es
reduirà a dos anys.
No obstant el disposat en aquest apartat, si amb posterioritat es constatés la
vigència d’alguna garantia que la seva cancel·lació s’hagués acordat en virtut del
disposat en el mateix, s’adoptaran les mesures oportunes per a la seva
rehabilitació en els registres de Caixa de Dipòsits.
3.- Requisits a complir pels expedients de devolucions de dipòsits/fiances
constituïts mitjançant metàl·lic o aval en els que s’hagi extraviat la carta de
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pagament.
D’acord amb la Circular interna
emesa de: “Afianzamientos mediante aval:
Inexigencia de duplicado expedido en caso de extravio del original” expedida per la
Caja General de Depositos els requisits que s’hauran de contemplar en els
esmentats expedients de devolució de fiances/dipòsits seran:
a. Requisits a complir per tots els expedients de devolució de fiances/dipòsits
constituïts en metàl·lic o aval .
• Es farà constar en la part expositiva del decret amb quin document
s’acredita la devolució de la fiança/dipòsit:
o Carta de pagament original,
o Document de certificat d’ingressos no pressupostaris emès pel cap
de comptabilitat de l’Ajuntament, segons model ja existent.
• S’inclourà a l’expedient:
o L’original de carta de pagament
o El certificat d’ingressos no pressupostaris emès pel cap de
comptabilitat de l’Ajuntament, segons model ja existent.
b. Exclusivament en els expedients en els que s’hagi extraviat la carta de pagament.
En aquests expedients es requerirà a més a més dels requisits de l’apartat a:
• Incorporar a l’expedient declaració escrita de l’interessat en el que consti
la pèrdua de la carta de pagament original de d’ingrés de la fiança/dipòsit ,
tant si aquest es va constituir en aval com en metàl·lic.
• No serà necessari procedir a la publicació en el BOP de l’anunci de la
pèrdua de la carta de pagament.
B. Sistema de tresoreria corporatiu.
Amb l’objectiu d’optimitzar la tresoreria, es faculta a la Tinent d’Alcalde
d’Hisenda i recursos generals, previs informes de la Intervenció i Tresoreria
municipals,a:
a).- Dictar les instruccions corresponents per centralitzar la tresoreria dels ens
dependents.
b).- Dictar les instruccions corresponent per optimitzar la gestió de la tresoreria
organitzant la gestió de les Habilitacions en la fase de pagament efectiu al
objecte de concentrar el saldos bancaris dels seus comptes corrents, en els
criteris establers en el Pla de disposició de fons aprovat anyalment i que serà
realitzada per la Tresoreria.

CAPÍTOL TERCER
Actes de conversió i convalidació administrativa i reconeixement extrajudicial de
crèdits d'exercicis tancats
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Article 26è.- Actes de conversió i convalidació
Els actes de conversió o convalidació administrativa recollits en la Llei 30/1992,
sols podran comportar reconeixement extrajudicial de crèdits amb càrrec a la secció
pressupostària origen de la despesa corresponent, seran tramitats pels serveis
administratius de la mateixa, previ informe del titular de l’Assesoria jurídica i de
Intervenció General. Aquests informes han de recollir, si s’escau, la possible
exigència de responsabilitats patrimonials.
Article 27è.- Reconeixement de crèdits per liquidació d'obligacions legalment
adquirides corresponents a exercicis tancats
1.- Els reconeixements de crèdits per actes de compromisos de despeses
legalment adquirits corresponents a exercicis tancats s'imputaran pressupostàriament
a l'exercici corrent i a la partida pressupostària que a tal efecte es doti a la secció
pressupostària de l'àrea que ho tramiti, amb la codificació que s'expressa en l'article
10.5. i amb els requisits que s'expressen a l'article 9.7.
2.- Els crèdits reconeguts per actes de conversió o convalidació tramitats a
l’empara de la Llei 30/1992, corresponents a exercicis tancats s'imputaran
pressupostàriament, sens perjudici de les responsabilitats que se'n poguessin derivar,
a l'exercici corrent i a la partida pressupostària que per tal efecte es creï en la secció
pressupostària de l'àrea que ho tramiti, amb la codificació que s'expressa a l'article
10.5. i amb els requisits que s'expressen a l'article 9.7.
CAPÍTOL QUART
Normes i procediments de contractació administrativa
Article 28è.- Normes generals: Competències dels òrgans de govern
1.- De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del
TRLCSP, segons el que regulen els articles 121 i 127.e) i g) de la LRBRL, son
competència de la Junta de Govern Local les contractacions i concessions, qualsevol
que sigui l’import del contracte o la seva durada, incloses les de caràcter plurianual,
l’ampliació del nombre d’anualitats i la modificació dels percentatges de despeses
plurianuals, així com la gestió, adquisició i alienació de patrimoni d’acord amb el
pressupost aprovat i el que disposin les bases d’execució, així com l’aprovació de
l’autorització i disposició de despeses que d’aquestes se’n derivin.
2.- No obstant l’establert en l’apartat anterior, en virtut de les competències
delegades per la Junta de Govern Local el 16 de desembre de 2011, en els Tinents
d’Alcalde i Regidors de Govern , els hi correspondran:
a. Les facultats per a dictar els actes de tràmit i definitius per a l’adjudicació dels
contractes menors, dins dels límits previstos en aquestes bases, així com
l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement d’obligacions
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derivades dels actes dictats en l’exercici d’aquesta delegació.
b. La totalitat dels actes administratius de tràmit de la contractació dels contractes
de naturalesa patrimonial, a excepció de l’aprovació de l’expedient de
contractació i l’adjudicació, i modificació del contracte.
c. No obstant el que es disposa als apartats a) i b) anteriors correspondrà a la
persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, els actes d’impuls en
la tramitació dels procediments de contractació municipals no atribuïts a la
resta de titulars de l’Àrea o de la Regidoria de Govern.
3.- S'exceptuen de la formació d'expedient administratiu de contractació, sens
perjudici del que en aquesta matèria estableix el TRLCSP, els contractes menors
sens perjudici que en la tramitació dels documents de gestió comptable es compleixin
els requisits continguts en els articles 20, 21 i 22 d’aquestes Bases d'execució.
4.- Malgrat els límits quantitatius determinats anteriorment, els contractes
menors i les despeses menors inferiors a 3.000,00 euros, no importa quina sigui la
seva naturalesa, i es facin efectius a través del sistema de bestreta de caixa fixa,
regulats per acord del Ple de l’ajuntament de data 18 de setembre de 2002, estaran
exclosos de fiscalització prèvia de conformitat amb el que estableix l'article 219
TRLRHL, ajustant-se la tramitació dels documents de gestió comptable i la seva
reposició de fons al que conté l'acord plenari esmentat i el capítol I “Procediments de
gestió de les despeses”, del títol IV “Dels procediments de la gestió pressupostària”
d’aquestes Bases d’execució.
CAPÍTOL CINQUÈ
Normes de gestió de determinats crèdits pressupostaris
Article 29è.- Incorporació de romanents de crèdit al pressupost de 2014
1.- De conformitat amb el que disposa l'article 182 TRLRHL serà competent per
procedir a la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici de 2013 als
pressupostos de 2014, prèvia formació del corresponent expedient de modificació de
crèdits, la Junta de Govern Local.
2.- Els romanents de crèdit incorporats a l'exercici 2014, provinents de l'exercici
de 2013, que tinguin qualificació de finançament afectat i que no s'hagin compromès
a 31 de desembre de 2013, conformaran un romanent únic que podrà ser incorporat a
l'exercici de 2014 prèvia comunicació a les entitats financeres i altres entitats
finançadores. Per defecte, els romanents anteriors seran destinats a amortització
anticipada de les operacions financeres contractades o, en el seu defecte
reintegrades les quantitats resultants a les ens cofinançadors.
Per la comptabilització i seguiment de l’esmentat romanent s’aplicaran les normes
pels projectes de despesa regulades en l’article 10.7 d’aquestes bases.
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Article 30è.- Normes especials per despeses centralitzades
1.- Les dotacions de les partides pressupostàries corresponents a consums de
les dependències municipals (aigua, gas, llum i telèfon), així com les de neteja de les
dependències municipals i les de lloguers imputades a les corresponents seccions
pressupostaries es tramitaran de forma centralitzada per la Unitat de Serveis
Centralitzats de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals i seran autoritzades per la
persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals.
Les despeses de seguretat previstes en les diferents seccions pressupostàries seran
autoritzades per la persona titular de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.
Les despeses de publicitat i propaganda, llevat de les corresponents a publicacions
en diaris i butlletins oficials, seran autoritzades per l’alcalde/essa.
2.- Els consums corresponents a les dependències municipals (aigua, llum,
telèfon, i gas) dotats en els diferents programes i seccions pressupostàries, seran
objecte d'un expedient de modificació de crèdits en la seva modalitat de transferència
de crèdits, amb l'objecte de ser agrupats a la secció pressupostària 02 “Hisenda i
Recursos Generals”, programa 931.1 “Serveis centralitzats” i amb vinculació a nivell
d'article pressupostari.
3. – Per l’import de baixes que es produeixin en els procediments d’adjudicació
de contractes imputats als capítols 2 i 6 del pressupost de despeses, la Intervenció
general comptabilitzarà una retenció de crèdit que s’identificarà mitjançant un
document comptable RC 104
A aquests efectes l’Òrgan de Programació i Pressupostos remetrà a la Intervenció
general una petició formal amb la documentació de suport per a la comptabilització de
retenció de crèdit, el seu import i aplicació pressupostària.
L’anul·lació d’aquestes retencions de crèdit i la determinació del seu destí requeriran
l’autorització de la persona titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals.
Article 31è.- Despeses de naturalesa plurianual.
En aplicació del que disposa l'article 174 TRLRHL, l'adquisició de compromisos
per despeses que abastin a exercicis posteriors a 2014 i sempre que la seva
execució s'iniciï l'any 2014, es regiran per la normativa general.
CAPÍTOL SISÈ
Sistemes de control i gestió
Article 32è.- Control i fiscalització
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En aplicació del que disposa l'article 213 i següents del TRLRHL, la funció de
control intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control
financer i funció de control d'eficàcia, es portarà a terme per la Intervenció General
d’aquesta Administració conforme al que disposa la normativa reguladora en la
matèria i els acords del Ple de l’ajuntament de data 19 de setembre de 1997 pel que
s’aprovà la Instrucció desenvolupant el règim de control intern i l’acord plenari de data
1 de març de 1996 pel que s’aprovà la Instrucció reguladora en matèria de
fiscalització limitada prèvia en matèria de drets i obligacions d'aquesta Administració
municipal i en matèria de fiscalització plena posterior aplicant tècniques d’auditoria
mitjançant el sistema de mostreig.
Article 33è.- Control de la gestió de pagaments a justificar i de bestretes de
caixa fixa
En aplicació del que disposa l'article 190 del TRLRHL, els pagaments a
justificar i les bestretes de caixa fixa es regiran, pel que fa referència a gestió i
control, a l'acord del Ple de l’ajuntament de 18 de setembre de 2002
No obstant l’anterior, la tramitació i comptabilització de les operacions de
despeses a justificar i bestretes de caixa fixa, s’ajustaran al que preveu l’Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprovà la Instrucció del model
normal de comptabilitat local.

CAPÍTOL SETÈ
Comptabilitat i tancament pressupostari.
Article 34è.- Sistema comptable
1.- El sistema comptable d'aquesta Administració es regirà pel que disposa la
Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre i addicionalment, per la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió
de 3 de febrer de 2004, per la Instrucció de comptabilitat pels centres gestors del
pressupost de despeses, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 16 de
setembre de 2003 i per la Instrucció de comptabilitat per la central comptable,
aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2003. La normativa
comptable que regeixi per a l'Administració General de l'Estat tindrà aplicació
supletòria conforme el que disposa l'article 5 de la LRBRL, en aplicació de l'article
4.1.a) de l'esmentat cos legal.
2.- El sistema comptable serà homogeni per a l'entitat local i per als seus
organismes autònoms, llevat del que afecti a les societats municipals de capital
íntegrament municipal que es regirà pel Pla general de comptabilitat de l'empresa
privada.
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Article 35è.- Tancament comptable
Per l'exercici 2014, continuaran vigents les instruccions sobre operacions de
tancament comptable de l'exercici de 2013 aprovades per resolució de la Intervenció
General i de les quals se’n va donar compte al Ple de l’ajuntament en sessió de 26 de
novembre de 2013

TÍTOL CINQUÈ
Normes de gestió d'ingressos
CAPÍTOL PRIMER
Normes generals comuns als ingressos tributaris, no tributaris i altres ingressos
Article 36è.- Normes generals de confecció dels expedients dels crèdits
incobrables i de les baixes en comptabilitat
1.- Quan s’hagin declarat crèdits fallits, aquests ho faran inicialment de forma
provisional i podran ser rehabilitats dins del termini de la prescripció. El deute restarà
definitivament extingit si no s’hagués rehabilitat en aquell termini.
2.- Als efectes de rehabilitació de crèdits, quan el/la recaptador/a municipal
conegui de la seva procedència, proposarà a l’Órgan de Gestió Tributària la seva
aprovació i rehabilitació, Aquest procediment es farà de forma mensual i procedirà
l'expedició, de carta de pagament individualitzada que es formalitzarà mitjançant el
sistema de contret per recaptat.
3.- Declarat fallit un crèdit contra un deutor o contra un responsable solidari, els
de venciment posterior seran donats de baixa per referència a aquesta declaració.
4.- Informàticament es podrà aportar, per part de la Recaptació Executiva, un
registre associat al número d'identificació fiscal del subjecte passiu, als efectes de
poder controlar la situació d’insolvència declarada.
Art. 37è.- Òrgan competent i procediment de la declaració de crèdits
incobrables
La declaració de crèdit incobrable s’aprovarà per l’Òrgan de Gestió Tributaria a
proposta del/de la recaptador/a municipal. Aquests expedients hauran de ser
informats i fiscalitzats per la Intervenció General.
Article 38è.- Documentació dels expedients de declaració dels crèdits
incobrables
1.- En els expedients de crèdits incobrables haurà de constar, en tots els casos:
a) Justificació de la notificació de la providència de constrenyiment; b) Si es disposés
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de número d'identificació fiscal de l'obligat del pagament: justificació documentada
d’haver-se intentat l’embargament a metàl·lic en comptes corrents situats en entitats
financeres, fetes en un mínim de tres institucions financeres. En cas contrari,
justificació d’haver-se tramitat sol·licitud de localització del número d'identificació
fiscal; c) En cas de persones físiques: informe del Recaptador Municipal indicant que
l’embargament de salaris no ha estat possible o que l’import de l’expedient és inferior
a 60,00 euros; d) Informe del/de la recaptador/a municipal indicant que de les
actuacions realitzades no s’han localitzat altres béns embargables i realitzables.
2.- En els expedients per deutes en que la prescripció de l'acció administrativa
de cobrament abasti fins a 31 de desembre i per import inferior a 150,00 euros: a)
Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes carregats a l'executiva amb
posterioritat a l’1 de gener de l’any del que prescriuran els deutes, es formularà la
proposta de crèdits incobrables amb els requisits de l’apartat 1); b) Quan el deutor ho
sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l’1 de gener: es formularà la
proposta de crèdits incobrables amb els requisits continguts al mateix apartat, al que
se li afegirà informe de l’Òrgan de gestió tributaria que haurà de valorar i justificar la
conveniència d’estendre la proposta als valors liquidats després de l’1 de gener de
l’any següent dels que prescriguin els deutes. Aquest informe es farà, per l’Òrgan de
Gestió Tributaria en base a les actuacions realitzades pel/per la recaptador/a
municipal.
3.- En els expedients per deutes en que la prescripció de l'acció administrativa
de cobrament abasti fins a 31 de desembre, per imports entre 150,01 i 1.200,01
euros: a) Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a
l’1 de gener de l’any en el que prescriuen els deutes, es formularà la proposta de
crèdits incobrables en els requisits de l’apartat 1), al que se li afegirà
informe/diligència de que l'obligat del pagament en l'impost sobre béns immobles no
figura com a subjecte passiu del mateix. Si fos subjecte passiu d'aquest impost,
s'haurà d'informar, per la Recaptació Executiva, sobre la no viabilitat de
l'embargament dels béns immobles, en base a que les actuacions en via executiva
poden considerar-se desproporcionades en relació al deute que es persegueix; que el
bé immoble no és realitzable o la realització del mateix tindria un valors nul o d’escàs
valor b) Quan el deutor ho sigui per altres conceptes, liquidats amb posterioritat a l’1
de gener, es formularà la proposta de crèdits incobrables amb els requisits de
l'apartat 2), a la que se li afegirà informe de l’Òrgan de Gestió Tributària que haurà de
valorar la conveniència d’estendre la proposta als valors liquidats després de l’1 de
gener de l’any següent que prescriguin els deutes. Aquest informe es farà, per
l’Òrgan de Gestió Tributària en base a les actuacions realitzades pel/per la
recaptador/a municipal.”
4.- En expedients per deutes en que la prescripció de l'acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre, per imports superiors a 1.200,01 euros: a)
Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l’1 de
gener de l’any del que prescriuran els deutes: Es formularà la proposta dels crèdits
incobrables amb els requisits següents: 1) Els continguts a l'apartat 1); 2) Amb
informe de que no figura com a subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles; 3)
Amb informe/certificat que no existeixen béns inscrits en el Registre de la Propietat de
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L'Hospitalet de Llobregat al seu nom. O bé, si fos subjecte passiu d’aquest impost,
s’haurà d’informar, per l’Òrgan de Gestió Tributària, sobre la no viabilitat de
l’embargament dels béns immobles, en base a que les actuacions en via executiva es
poden considerar desproporcionades en relació al deute que es persegueix, que el bé
immoble no és realitzable o la realització del mateix tindria un valor nul o escàs. Per
imports inferiors a 3.000,00 euros, no s’embargarà la vivenda habitual quan aquest
sigui l’únic bé immoble propietat del/de la deutor/a.
CAPÍTOL SEGON
Ingressos tributaris
Article 39è.- Normes generals sobre gestió i recaptació
1.- S'entenen incorporades a les respectives ordenances fiscals les disposicions
vigents en matèria de gestió, inspecció i recaptació que conté la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària (LGT) i el Reglament general de recaptació (RGR),
aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, sens perjudici de la normativa que
en la matèria es trobi regulada en l’ordenança fiscal general núm. 00 de gestió,
inspecció tributària i recaptació dels tributs municipals.
2.- L’Òrgan de Gestió Tributària aplicarà la Ordre del Ministeri d’Economia i
Hisenda, de 23 de setembre de 1998 en tant no es desenrotlli l'article 16 LGP, tenint
en compte que la regulació que la mateixa preveu al punt 1.1. s'entendrà referida als
impostos locals gestionats per l'esmentat òrgan. Aquestes mateixes prevencions
seran d'aplicació a les unitats administratives que gestionin preus públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de "a ingressar" no exigibles seran
comptabilitzades.
Article 40è.- Registres de liquidacions de contret previ. Ingrés directe
Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema d'autoliquidació, es
tramitaran informàticament a través dels instruments de cobrament que contempla la
Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de
l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004
Article 41è.- Sistema de declaracions auto liquidades
1.- Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema d'autoliquidació,
es tramitaran informàticament a través dels instruments de cobrament que es
contempla a la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel
Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004, i es consideraran liquidacions
provisionals subjectes a comprovació per l’Òrgan de Gestió Tributaria.
2.- Quan a l'ordenança fiscal aplicable en cada cas no constés normativa
específica en aquesta matèria, s'entendrà que les esmentades liquidacions
provisionals s'eleven a definitives pel transcurs de sis mesos a partir de la notificació
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als contribuents, sens perjudici de les comprovacions que en aquesta matèria haurà
de fer l’Òrgan de Gestió Tributaria.
3.- Malgrat el que es disposa en els apartats anteriors, en el cas de llicències
d’obres majors el termini de sis mesos s’entendrà des de l’atorgament de la llicència
d’ocupació.
Article 42è.- Sistema d'ingressos sense contret previ
1.- Els tributs municipals que, excepcionalment es gestionin pel sistema
d'ingressos sense contret previ, hauran de ser ingressats a la Tresoreria General
d'aquesta Administració (caixa provisional d'efectiu) o a les entitats financeres
col·laboradores d'aquesta Administració mitjançant els documents previstos en la
Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de
l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la
Intervenció General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat
per a la Tresoreria General, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer
de 2004, els documents que s'hauran de complimentar per aquest tipus d'ingrés,
hauran d'omplir-se per la Tresoreria General, sens perjudici de la seva comprovació
posterior i es comptabilitzaran per aplicació diferida.
Article 43è.- Sistema de liquidacions de contret previ. Ingrés per rebut
1.- Els tributs municipals que es gestionin periòdicament mitjançant rebut, un
cop complimentat el tràmit d'aprovació, entraran en comptes mitjançant càrrega
informàtica un cop s'hagi efectuat la "presa de raó” pel Servei de Comptabilitat de la
Intervenció General i es tramitaran informàticament mitjançant els instruments de
cobrament que contempla la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General
aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004
2.- Les liquidacions tributàries que es gestionin dins de l'exercici constituiran
llistes o padrons addicionals els quals un cop complimentat el tràmit d'aprovació,
entraran en comptes mitjançant càrrega informàtica addicional, un cop s'hagi efectuat
la "presa de raó" pel Servei de Comptabilitat de la Intervenció General i no produiran
alta a la llista o padró que li correspongui fins a l'exercici següent en el que es produí
per primera vegada.
3.- Els períodes de cobrament de les llistes o padrons municipals s'ajustaran,
per l'exercici de 2014, als calendaris del contribuent que seran aprovats per resolució
de la Junta de Govern Local.
CAPÍTOL TERCER
Ingressos no tributaris
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Article 44è.- Normes generals sobre gestió i recaptació
1.- S'entenen incorporades a les respectives ordenances sobre preus públics
les disposicions vigents en matèria de gestió i recaptació que conté la LGT, així com
les que conté el RGR, sens perjudici de la normativa que en la matèria es trobi
regulada a l’ordenança fiscal general núm. 00 de gestió, inspecció tributària i
recaptació dels tributs municipals.
2.- Les diferents unitats liquidadores aplicaran la Ordre del Ministeri d’Economia
i Hisenda, de 23/09/1998, en tant no es desenrotlli l'article 16 LGP, tenint en compte
que la regulació que la mateixa preveu al punt 1.1 s'entendrà referida als impostos
locals gestionats per l'esmentada unitat. Aquestes mateixes prevencions seran
d'aplicació a les unitats administratives que gestionin preus públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de "a ingressar" no exigibles seran
comptabilitzades.
Article 45è.- Registre de liquidacions de contret previ. Ingrés directe.
Declaracions auto liquidades i liquidacions de contret previ. Ingrés per rebut
1.- Els ingressos municipals de caràcter no tributari que es gestionin mitjançant
liquidacions de contret previ, ingrés directe, declaracions auto liquidades i liquidacions
de contret previ i ingrés per rebut, s'ajustaran al que es disposa pels ingressos
tributaris.
2.- Les multes de qualsevol naturalesa que es derivin de la capacitat
sancionadora d'aquesta Administració, s'ajustaran en cada cas a la normativa que els
hi sigui aplicable, tenint en compte que no procedirà la seva entrada en comptes de
forma manual o informàtica fins que no es complimenti el seu registre de contrets i
s'hagi fet materialment la presa de raó pel Servei de Comptabilitat de la Intervenció
General, tramitant-se informàticament els instruments de cobrament que es
contemplen a la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel
Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004
Article 46è.- Sistema d'ingressos sense contret previ
1.- Els ingressos municipals de caràcter no tributari (preus públics) i les multes
de qualsevol naturalesa que puguin gestionar-se mitjançant el sistema d'ingressos
sense contret previ, hauran de ser ingressats als comptes restringits de Recaptació
oberts a cada secció pressupostària sota la denominació: “Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat. Habilitació de l’Àrea ............ Compte restringit de preus públics i
multes”, llevat que la Tresoreria General ordeni el seu ingrés a la caixa provisional
d'efectiu de la mateixa a través dels documents previstos en la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió
de 3 de febrer de 2004
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la

…/…

127

Intervenció General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat
per a la Tresoreria General, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer
de 2004, els documents que afectin a aquests tipus d'ingrés, hauran d’emplenar-se
per cada habilitació d’àrea, sens perjudici de la seva comprovació posterior i es
comptabilitzaran per aplicació diferida.
CAPÍTOL QUART
Ingressos d'altra naturalesa.
Article 47è.- Sistema d'ingressos de liquidacions de contret previ. Ingrés directe
i ingressos sense contret previ
1.- Els ingressos de qualsevol naturalesa no contemplats en els articles
anteriors i que gestioni aquesta Administració mitjançant el sistema de liquidacions de
contret previ, ingrés directe i ingressos sense contret previ, hauran d'ingressar-se en
la Tresoreria General d'aquesta Administració (Caixa provisional d'efectiu) o en les
entitats financeres que designi la Tresoreria General mitjançant els documents que es
preveuen a la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple
de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la
Intervenció General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat
per a la Tresoreria General, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer
de 2004, els documents que afectin a aquests tipus d'ingrés, hauran d’emplenar-se
per cada habilitació d’àrea, sens perjudici de la seva comprovació posterior i es
comptabilitzaran per aplicació diferida.
Article 48è.- Devolució d’ingressos indeguts procedents d’embargaments i dels
saldos deutors procedents de la liquidació definitiva
1.- La devolució d’ingressos indeguts procedents d’embargaments es podrà
realitzar de forma automàtica prèvia providència de la recaptació executiva de la
improcedència de l’embargament. La justificació de les devolucions realitzades
s’incorporarà a les aplicacions periòdiques de cobraments que realitza la recaptació
executiva i constarà de la providència de la recaptació executiva i el justificant del
pagament realitzat.
2.- D’acord amb el previst en la disposició addicional desena de la Llei 2/2012,
de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, a partir del mes
de gener de 2012 i amb vigència indefinida la comptabilització dels saldos deutors
derivats de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat
corresponents als anys 2008 i 2009 s’efectuarà, mitjançant compensacions mensuals
que minoraran les entregues a compte mensuals les quals s’aplicaran als conceptes
d’ingressos corresponents.
Tant mateix pel registre comptable de les quantitats a tornar per les esmentades
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liquidacions de la participació en els tributs de l’Estat corresponents als anys 2008 i
2009, es practicaran les anotacions comptables indicades per la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat en la Nota informativa 1/2010, registrant-se per l’import
de la devolució el corresponent passiu a curt i llarg termini i les seves
reclassificacions adients durant 120 mensualitats, d’acord amb el previst a la
disposició addicional de la Llei 2/2012, de 29 de juny.
En aplicació de l’esmentada Nota 1/2010, l’import de la liquidació en la participació en
els tributs de l’Estat que s’aplaci minorarà el resultat pressupostari i el romanent de
tresoreria de l’exercici 2014 únicament pels imports de les devolucions vençudes
durant l’exercici.
En l’apartat de la Memòria relatiu a “Informació sobre endeutament”, punt 1.1
“Deutes en moneda nacional”, agrupació “Deutes amb Entitats Públiques”,
s’informarà de la situació i evolució del passiu generat per les devolucions dels
ingressos derivats de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat
corresponents als anys 2008 i 2009
CAPITOL CINQUÈ
Obligacions de subministrament d’informació
Article 49è.- Compliment d’obligacions de submistrament d’informació
La Intervenció General dictarà les instruccions oportunes per tal de donar compliment
de les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, d’acord
amb el que es preveu a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre i els requeriments que
al respecte pugui fer el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA.- Els expedients que es puguin tramitar, sota la qualificació de crèdits
incobrables, per quantitats individualitzades, no superiors a 6,00 euros es
fonamentaran en l'aplicació, dins de l'àmbit d'aquesta Administració, en l'article 16
LGP, aplicable en virtut d'allò que es disposa en aquestes Bases d'execució i no
necessitarà cap altre fonament jurídic addicional, per entendre's que la quantia és
insuficient per a la cobertura del cost de la seva gestió en període executiu.
SEGONA.- Es prorroga, per a l'exercici de 2014, la suspensió de l’aplicació de
l’acord del Ple de l’ajuntament de data 1 de març de 1996 pel que s’aprovà la
fiscalització limitada prèvia en matèria de drets i obligacions d’aquesta Administració
municipal i en matèria de fiscalització plena posterior aplicant tècniques d’auditoria
mitjançant el sistema de mostreig, llevat de les instruccions tercera a cinquena de
l’esmentat acord, així com la fiscalització en matèria d’ingressos, que tindrà plena
vigència.
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TERCERA.- Els reglaments, instruccions i manuals aprovats pel Ple de l’ajuntament
que conformen la compilació d’acords i resolucions administratives sobre el
funcionament del sistema integrat de gestió pressupostària i comptable i del règim de
control intern de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat sobre els que es
desenvolupen aquestes bases resten en vigor fins que no s’aprovi la seva adaptació
al règim dels municipis de gran població regulats a l’article 121 LRBRL

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.1) Queden sotmesos a control financer no permanent, mitjançant auditoria
financera i aplicant el que disposa el text refós de la Llei d’auditoria de comptes,
aprovat pel Real decret legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, així com el seu reglament i les
Normes Tècniques de Auditoria de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
del Ministeri d’Economia i Hisenda, les societats privades municipals, amb capital
íntegrament municipal, "La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA". També
queda sotmesa a auditoria financera, d’acord amb el que preveu la disposició
addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre de mesures fiscals,
financeres i administratives de la Generalitat de Catalunya la Fundació privada Arranz
Bravo.
2) Queden sotmesos a control financer no permanent les subvencions que
concedeixi i pagui aquesta Administració, amb càrrec als seus crèdits pressupostaris
de l’exercici de 2014, així com les gestions indirectes de serveis públics.
El control financer s’efectuarà mitjançant auditors inscrits en el Registre Oficial de
Auditors de Comptes del Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes del Ministeri
de Economia i Hisenda que actuaran com a coadjuvants de la Intervenció General i
es materialitzarà en documents que giraran sota la denominació de “Certificacions
auditores sense realització d’ auditoria” o sota la qualificació de "revisions limitades" /
"auditories de regularitat". En aquest últim cas, les normes tècniques d'auditoria a
aplicar seran les del sector públic aprovades per resolució de la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat, sent supletòries les del Institut de Comptabilitat i
Auditoria de Comptes, en aplicació d'allò que disposa l'article 220.3 TRLRHL
SEGONA.- La persona titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals presentarà,
a efectes de coneixement del Ple de l’ajuntament en el termini de tres mesos a partir
de l'aprovació definitiva del pressupost general per a 2014, el Pla d'Auditories i
d’actuacions de control financer per a l'esmentat exercici, referit als estats i comptes
anuals de l'any 2013 dels ens sotmesos a auditoria financera i control financer, en el
que es determinarà el calendari per la contractació externa i el límit temporal
d'execució, que en cap cas haurà de superar el 31 de maig de 2014. Així mateix
aquest pla comprendrà: Les certificacions auditores sense realització d’auditoria que
es derivin de les subvencions concedides i satisfetes amb càrrec als pressupostos de
2013, les revisions limitades i auditories financeres que afectin als contractes de
gestió interessada, concessions administratives, contractes programa i encomanes
de gestió efectuades per l’Ajuntament, així com el control financer del compliment
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dels plans de sanejament aprovats per les societats municipals, previst en l’article 24
del Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el desenvolupament de la
Llei general d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals així
com qualsevol altre contracte que determini aquest sistema de control.
TERCERA.1) La persona titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals podrà exceptuar,
mitjançant resolució administrativa i previ informe de la Intervenció General, que
determinades partides pressupostàries, que operant sota el sistema de bestretes de
caixa fixa, ho facin sota la qualificació de despeses a justificar.
2) Als efectes de determinar la base de càlcul del límit màxim de bestretes de
caixa fixa a disposició de les habilitacions de les diferents àrees que composen
aquesta Administració i que no poden superar el 7% dels crèdits dotats inicialment al
capítol II de cada secció pressupostària, no es tindran en compte aquells crèdits que,
per aplicació de l’article 29 d’aquestes Bases, hagin d’operar sota el sistema de
gestió centralitzada. El límit quantitatiu del 7% no serà d'aplicació per a l'habilitació
especial per la devolució d’ingressos, fixant-se la quantia a disposició de la mateixa
mitjançant resolució de la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, a
proposta de la Tresoreria General i amb informe de la Intervenció; i a l’Àrea de
Promoció Econòmica en la que es tindrà en compte per al càlcul inicial la incorporació
de romanents.
3) No obstant l’anterior, la base de càlcul de límit de les bestretes de caixa fixa,
regulades al paràgraf segon, es podrà modificar una sola vegada, durant l’exercici
pressupostari, a partir de 30 de juny de 2014, afegint-li a la base de càlcul inicial
l’import dels crèdits que s’hagin generat quan l’habilitació operi habitualment amb
programes que tinguin despeses amb finançament afectat així com per a fer front al
pagament les subvencions inferiors a 600€, regulades a l’article 25.7b) d’aquestes
bases. No obstant l‘anterior, la modificació requerirà l’informe favorable de la
Tresoreria General en el que es delimiti que l’augment no va en detriment de la
liquiditat del sistema, i de l’habilitat amb el vist i plau del tinent d’alcalde o regidor de
l’àrea corresponent justificant la necessitat dels fons destinats a subvencions.
4) Per a l’exercici 2014 i següents, la Caixa pagadora o l’habilitació de
pagaments i caixa descentralitzada,a la seu central de la Tresoreria General, podrà
alliberar crèdits de tercers creditors per devolució d’ingressos indeguts fins la
quantitat de 600,00 euros.
QUARTA.- La societat privada municipal amb capital íntegrament municipal elaborarà
la següent informació:
•
•
•

Semestralment un document informatiu de la gestió econòmico financera
adaptat als models i instruccions facilitades per la Intervenció General
Anualment i juntament amb els comptes anuals un informe amb la informació
següent:
Programes d’actuació plurianual. Informaran per a cada objectiu l’import
executat en l’exercici, les desviacions produïdes així com el percentatge realitzat
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•
•
•
•

•

•

sobre el previst
Informació sobre els pressupostos d’explotació i de capital. En concret sobre els
imports previstos, els executats i les desviacions i percentatges del realitzat
respecte del previst
Informació sobre les subvencions i altres aportacions rebudes
Adquisicions d’immobilitzat material i immaterial
Informació relativa a l’estat d’execució dels contractes programa i/o encomanes
de gestió i del seu grau de compliment. En concret : Per a cada anualitat:
Compliment dels objectius establerts, ingressos rebuts respecte dels previstos,
desviacions produïdes i percentatges de desviació
Informació sobre les despeses de personal: Evolució de la plantilla, despesa i
plantilla mitjana en l’exercici que es tanca i variació respecte l’anterior. Causes de
les modificacions de la plantilla: Altes, baixes indemnitzacions i sistema de
selecció
Informació sobre els avals rebuts: Tipus, import i entitat prestatària

La persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, a proposta de la
Intervenció General dictarà les normes de desenvolupament i els models de
documentació a utilitzar per l’elaboració de la documentació assenyalada en aquest
apartat.
CINQUENA.- Es faculta la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals
perquè, previ informe de la Secretaria General i la Intervenció General, dicti les
normes necessàries conduents a l’harmonització de l’Inventari General de Béns i
Drets de la corporació amb l’Immobilitzat de la comptabilitat per donar compliment a
la Regla 16 de la Instrucció del model normal comptabilitat local, aprovada per
l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- S'autoritza la Junta de Govern Local perquè a proposta de la persona
titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals aprovi les resolucions que siguin
necessàries per al desenvolupament, l'execució i el compliment d’aquestes Bases
d’execució.
SEGONA.- S'autoritza la Junta de Govern Local perquè a proposta de la persona
titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals dins dels sis mesos a comptar des de
el dia 1 de gener de l’any 2014, aprovi la Instrucció interna que desenvolupi el
sistema d’indemnitzacions per raó del servei previst a l’article 11 d’aquestes Bases
d’execució
TERCERA.- Aquestes Bases d'execució entraran en vigor el dia següent de
l'aprovació definitiva del pressupost general, sense perjudici de que la seva efectivitat
s'entengui des del dia 1 de gener de 2014
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TERCER.- APROVAR el projecte de plantilla del personal al servei de l’ajuntament,
d’acord amb el detall següent:
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT
Grup Places Vacants
PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb Habilitació de caràcter estatal
Subescala de Secretaria
Categoria Superior
- Secretari/ària General del Ple
- Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de la Junta de
Govern Local
Subescala d'Intervenció – Tresoreria
Categoria Superior
- Interventor/a General Municipal
- Viceinterventor/a-Funció Contable
- Tresorer/a
Personal directiu
- Gerent Municipal
- Director/a de Serveis
- Director/a de l'Assessoria Jurídica
- Director/a de l’Òrgan de Gestió Tributària
Escala d'administració general
Subescala Tècnica
Subescala Administrativa
Subescala Auxiliar
Subescala subalterna
Escala d'administració especial
Subescala Tècnica
Classe de Tècnics/ques Superiors
- Analista
- Arquitecte/a
- Enginyer/a
- Llicenciat/ada en Filosofia i Lletres
- Titulat/ada Superior Universitari/ària
Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
- Ajudant/a tècnic/a sanitari/ària-diplomat/ada en infermeria
- Aparellador/a-Arquitecte/a tècnic/a
- Assistent/a social-Diplomat/ada en treball social

A1

1

1

1

0

A1
A1
A1

1
1
1

0
0
0

A1
A1
A1
A1

1
3
1
1

1
3
1
1

A1
C1
C2
AP

2
402
84
120

0
77
20
25

A1
A1
A1
A1
A1

3
8
2
1
174

0
0
1
0
23

A2
A2
A2

12
17
41

0
4
6

A1
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- Educador/a especialitzat/ada-Diplomat/ada en educació
social
- Enginyer/a tècnic/a agrícola
- Enginyer/a tècnic/a obra pública
- Perit/a-enginyer/a tècnic/a
- Tècnic/a mitjà/ana relacions públiques
- Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària
- Topògraf/a-enginyer/a tècnic/a en topografia
Classe de tècnics/ques auxiliars
- Delineant/a
- Tècnic/a Auxiliar
Subescala serveis especials
Classe comeses especials
- Agent executiu/va
- Agent tributari/ària
- Auxiliar inspecció sanitat
- Consultor/a
- Delineant/a-Projectista sistemes informàtics
- Dinamitzador/a
- Director/a de mercat
- Gestor/a esportiu/va
- Informador/a
- Inspector/a de consum
- Inspector/a d'obres i serveis
- Inspector/a de rendes i exaccions
- Operador/a
- Operador/a-Programador/a
- Preparador/a
- Programador/a
- Programador/a "sènior"
- Programador/a Analista
- Programador/a Analista
- Regent/a centre d'ensenyament
- Tècnic/a auxiliar de biblioteca
- Tècnic/a auxiliar de via pública
- Tècnic/a disseny
- Tècnic/a esportiu/va
- Telefonista
- Titulat/ada mitjà/ana gestió hisendes locals

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

21
4
4
11
1
68
1

4
1
0
2
1
4
0

C1
C1

3
23

0
0

C1
C1
C1
C1
C1
C2
C1
C1
C2
C1
C2
C2
C1
C1
C1
C1
C1
A2
C1
A2
C1
C1
C1
C1
C2
A2

6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
1
5
2
2
1
2
50
1
1
11
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
1
0
0
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- Treballador/a familiar
Classe policia local
Escala Superior
- Superintendent/a
- Intendent/a
- Intendent/a major
Escala Executiva
- Inspector/a
Escala Intermèdia
- Sotsinspector/a
- Sergent/a
Escala bàsica
- Caporal/a
- Agent
Classe personal d'oficis
- Encarregat/ada
- Mestre/a
- Oficial/a
- Ajudant/a
PERSONAL LABORAL
Branca administrativa
- Titulat/ada superior
- Titulat/ada mitjà/ana
- Administratiu/a
- Auxiliars
Branca Tècnica
- Tècnic/a Superior
- Compaginador/a
- Director/a d'art
- Tècnic/a mitjà/ana
- Tècnic/a cultural
- Tècnic/a esportiu/va Administratiu/va
- Tècnic/a informàtica
- Operador/a
- Tècnic/a Auxiliar
Branca d'oficis
- Oficial/a
PERSONAL EVENTUAL
- Assessor/a de l'Alcaldia

C2

18

2

A1
A1
A1

1
2
2

0
0
1

A2

2

2

C1
C1

5
18

0
0

C2
C2

35
360

2
32

C1
C1
C2
AP

2
3
73
17

0
0
4
1

A1
A2
C1
C2

5
5
9
16

0
0
1
5

A1
A2
A2
A2
BC
BC
BC
C1
C1

12
1
1
14
1
2
1
1
1

4
0
0
3
0
0
0
0
0

C2

1

0

-

1

0
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- Assessor/a tècnic/a de mitjans de comunicació
- Assessor/a tècnic/a de plans territorials
- Assessor/a tècnic/a de seguretat
- Assessor/a tècnic/a nivell 1
- Assessor/a tècnic/a nivell 2
- Assessor/a tècnic/a nivell 3
- Assessor/a de grups municipals

-

1
1
3
7
3
3
7

0
0
0
1
0
0
0

QUART.- EXPOSAR al públic aquests acords, amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals les
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
CINQUÈ.- ENTENDRE definitivament aprovats els acords en el cas que no es
presentin reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el resum per capítols de cadascun dels
pressupostos que integren el pressupost general i la plantilla.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció general i al Servei de Recursos
Humans.
SETÈ.- TRAMETRE una còpia del pressupost general i de la plantilla definitivament
aprovats a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

DICTAMEN 11.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 22.546,84 EUROS, CORRESPONENTS A
DIVERSES FACTURES PRESENTADES PER CLECE SERVEIS INTEGRATS, SA,
PELS TREBALLS DE NETEJA, MANTENIMENT, VIGILÀNCIA, OBERTURA,
TANCAMENT DEL MERCAT DE CAN SERRA.
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 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, 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:
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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 emeses per
l’empresa CLECE SERVEIS INTEGRATS,SA:
Fra. Nº 009980013513FAC. data 30 de juny de 2013
Fra. Nº 009980016413FAC. data 31 de juliol de 2013
Fra. Nº 009980019213FAC. data 31 d’agost de 2013
Fra. Nº 009980022013FAC. data 30 setembre 2013

5.636,71 euros.
5.636,71 euros.
5.636,71 euros.
5.636,71 euros.

ATÈS que l’import total de les factures dels treballs realitzats és de 22.546,84 Euros.
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 CLECE SERVEIS INTEGRATS,SA.
ATÈS que l’abonament de les despeses realitzades per un import de 22.546,84
Euros, es podrà formalitzar a càrrec de l’ aplicació pressupostària 07.2410.226.99.50
del pressupost municipal de 2013, segons certificat de retenció de crèdit núm.
130037796, de data 11 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
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents a les despeses
realitzades en concepte dels treballs de neteja, manteniment, vigilància, obertura, i
tancament del Mercat de Can Serra.(RC-14/13).
SEGON.RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de CLECE
SERVEIS INTEGRATS,SA. Número de Identificació Fiscal A80364243,
Fra. Nº 009980013513FAC. data 30 de juny de 2013
Fra. Nº 009980016413FAC. data 31 de juliol de 2013
Fra. Nº 009980019213FAC. data 31 d’agost de 2013

5.636,71 euros.
5.636,71 euros.
5.636,71 euros.

…/…

137

Fra. Nº 009980022013FAC. data 30 setembre 2013

5.636,71 euros.

L’import total de les factures dels treballs realitzats en concepte dels serveis de
neteja, manteniment, vigilància, obertura, i tancament del Mercat de Can Serra és de
22.546,84 euros.
TERCER.- Els crèdits reconeguts als acords anteriors per un import total de
22.546,84 euros es podrà formalitzar a càrrec de l’ aplicació pressupostària
07.2410.226.99.50 del pressupost municipal de 2013, segons certificat de retenció de
crèdit núm. 130037796, de data 11 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 CLECE SERVEIS INTEGRATS,SA, als
Serveis Econòmics Administratius, i a l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.

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, hi ha alguna explicació prèvia? Si no passaríem al posicionament, Sr.
Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya s’abstindrà als punts 12 i número 13 i votarà a favor del 14.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem favorablement.
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SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, el grup de Convergència i Unió s’abstindrà en el punt 12 i 13, i respecte del 14
votarà a favor manifestant el següent, bé, celebrem que hi hagi aquest acord amb la
Universitat de Barcelona, perquè entenem que la construcció d’aquesta residència
universitària de futur, doncs donarà un valor afegit, vull dir, molt necessari a la ciutat
en el tema universitari, però també hem de manifestar que, com en d’altres ocasions
ens diuen a nosaltres en el nostre grup, que vetllarem també perquè, tal i com ens va
explicar en la Comissió en el seu moment, que el trasllat que es produeixi del club de
petanca es recondueixi bé i després també que aquesta cessió dels terrenys, en
d’altres ocasions, quan nosaltres fem aquest tipus d’accions de govern, ens diuen
que estem privatitzant els serveis, vull dir que també valorem aquestes coses, ens ho
diuen perquè el terreny el cedirà l’Ajuntament, sortirà a concurs públic una licitació
perquè una empresa faci la gestió d’aquestes coses, i dic que quan nosaltres ho fem,
ens diuen que estem privatitzant serveis. Ho dic, perquè sapiguem moltes vegades
que aquestes coses, torno a repetir, repetim, celebrem això, ho votem a favor, però
volia fer aquesta consideració, perquè moltes vegades ens retornen coses que vull
que quedin clares.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, ens abstenim en el dictamen número 12 i 13, i a favor del 14.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós, jo el que sí que li ben asseguro, que pot posar l’Ajuntament de
l'Hospitalet d’exemple en aquest sentit, és a dir, no tingui cap..., si en algun lloc el
critiquen per fer el mateix que fa l’Ajuntament de l'Hospitalet, posi d’exemple que a
l'Hospitalet estem decidits a fer una residència, que per això posem com a ciutat els
terrenys i que, evidentment, la universitat, a partir d’aquí, que serà la responsable,
farà el que convingui perquè aquesta residència pugui ser construïda i, en definitiva,
el que volem és que hi hagin els estudiants a l'Hospitalet. Dit això, posi d’exemple i si
és el nostre grup polític el que critica això, posi d’exemple, ja li dono tot el meu
recolzament perquè posi d’exemple la ciutat de l'Hospitalet.
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Passem a la Comissió de Benestar i Serveis a les Persones.

Essent les 12.18 hores abandonen la sessió els Srs. Francesc Josep Belver Valles i
Alfons Bonals Florit, regidors del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya. Així mateix, s’incorpora a la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

DICTAMEN 12.PER VALIDAR I RECONEIXER L’OBLIGACIÓ DE
L’AJUNTAMENT A FAVOR DE L’EMPRESA EXPLOTACION ESTACION DE
SERVICIO, S.A, EN CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER
ALS VEHICLES DE LA GUARDIA URBANA, PER UN IMPORT DE 8.824,35€.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del
representant de PxC, Sr. Ordóñez; 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’Alcaldia de Seguretat, Convivència i Civisme s’ha
disposat iniciar els tràmits administratius per procedir a la convalidació i el
reconeixement de la factura pendent de pagament del subministrament de
combustible per als vehicles de la Guàrdia Urbana, corresponent a la facturació
mensual de desembre de 2011.(RC-16/2013).
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 realitzar el subministrament.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import de 8.824,35 euros es
podrà formalitzar amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 04.1320.221.03.50 del
pressupost municipal de 2013, segons certificat d’existència de crèdit 130042162 de
data 9 de desembre, emès per la Intervenció General de l’Ajuntament.
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
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d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, 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, la conversió
administrativa de l’actuació administrativa corresponent a la despesa derivada del
subministrament de combustibles per als vehicles de la Guàrdia Urbana durant el
mes de desembre 2011.
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor l’empresa
EXPLOTACIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO, S.A., amb NIF A80393812, per
import de 8.824,35 euros, corresponent a la factura número E803/110000007246 de
data 31 de desembre de 2011, pel subministrament de combustibles per als vehicles
de la Guàrdia Urbana durant el mes de desembre 2011.
TERCER.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per un import total de 8.824,35 euros,
es podrà formalitzar amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 04.1320.221.03.50 del
pressupost municipal de 2013, segons certificat d’existència de crèdit 130042162 de
data 9 de desembre, emès per la Intervenció General de l’Ajuntament.
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
econòmica i a l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 13.PER VALIDAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE
L’AJUNTAMENT A FAVOR DE L’EMPRESA GAIRALT, SA EN CONCEPTE DE
SUBMINISTRAMENT DE DIVERS MATERIAL PER AL SERVEI D’ENLLUMENAT
PÚBLIC, PER IMPORT DE 184,02 €.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del
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representant de PxC, Sr. Ordóñez; 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’Alcaldia 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 les següents factures presentades
per l’empresa GAIRALT, SA, en concepte de subministrament de divers material per
al servei d’enllumenat públic (RC-13/2013):
- Fra. FC342823 de 30/06/2010 ............................... .....184,02 €
inclòs)

(IVA

16%

ATÈS que l’import total de la factura dels treballs realitzats és de 184,02 euros
(158,64 euros més 25,38 euros corresponents al 16% d’IVA).
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 realitzar el subministrament.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import de 184,02 euros es podrà
formalitzar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.1650.210.00.51 del pressupost
municipal de 2013, segons certificat d’existència e crèdit núm. 130034388 de data 16
d’octubre, 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'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, la conversió
administrativa de les actuacions administratives realitzades corresponents a la
despesa derivada del subministrament de divers material per al servei d’enllumenat
públic (RC-13/13).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa
GAIRALT, SA amb NIF A08476020, en concepte del subministrament de divers
material per al servei d’enllumenat públic, corresponents a l’exercici 2010, per un
import total de 184,02 euros IVA inclòs, segons la factura que es detalla a
continuació:
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- Fra. FC342823 de 30/06/2010 ............................... .....184,02 €
inclòs)

(IVA

16%

Tercer.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per un import total de 184,02 euros es
podrà formalitzar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.1650.210.00.51 del
pressupost municipal de 2013, segons certificat d’existència e crèdit núm. 130034388
de data 16 d’octubre, 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’empresa interessada, a la secció de Gestió
Econòmica i Administració, i a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.

DICTAMEN 14.PER
A
L’APROVACIÓ
DEL
PROTOCOL
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA RESIDÈNCIA
UNIVERSITÀRIA PÚBLICA A BELLVITGE.
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 la Universitat de Barcelona disposa, a la ciutat de l’Hospitalet de
Llobregat, del Campus de Ciències de la Salut amb oferta formativa que compren un
ventall d’especialitats dins del marc de la medicina i que ha estat reconegut com a
Campus d’Excel·lència Internacional.
ATÈS.- que en el marc del Campus d’Excel·lència Internacional HUBC (Health
Universitat de Barcelona Campus) i del projecte BIOPOL’H, l’Ajuntament de
l’Hospitalet i la Universitat de Barcelona venen col·laborant per tal de potenciar el
Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge.
ATÈS.- que dins de les prioritats de la Universitat de Barcelona, compartida amb
l’Ajuntament de l’Hospitalet, és la de dotar al Campus de Ciències de la Salut de
Bellvitge d’un equipament destinat a residència universitària per atendre les
necessitats d’allotjament de la Comunitat universitària i al propi temps pugui donar
servei als centres de recerca i per a facilitar els intercanvis nacional i internacional.
ATÈS.- que l’Ajuntament de l’Hospitalet disposa d’un terreny destinat a equipaments
situat a la cruïlla de l’avinguda Mare de Déu de Bellvitge i el carrer de la Residència,
apte per acollir un edifici d’aquestes característiques.
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ATÈS.- que segons disposa l’article 1 del Decret 246/2003, de 8 d’octubre, de
l’Estatut de la Universitat de Barcelona, aquesta és una institució de Dret públic al
servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propi i amb plena autonomia
en quant a recerca, docència, organització, govern i administració i finançament.
ATÈS.- que, en virtut de les manifestacions anteriors, i amb la finalitat d’impulsar la
col·laboració entre aquest Ajuntament i la Universitat de Barcelona, es proposa la
figura del protocol de col·laboració com a instrument per a definir els drets i
obligacions que han de regular la concessió demanial i que ha de regir la construcció
i explotació d’una residència universitària pública sobre els terrenys municipals situats
en el Campus de ciències de la salut de Bellvitge,
VIST.- L’informe emès per la cap de servei de gestió i assessoria jurídica de
l’Agència de Desenvolupament Urbà.
VISTA.- la Minuta del Protocol de Col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i la Universitat de Barcelona per a una residència universitària al Campus
de Ciències de la Salut de Bellvitge.
VIST.- el que disposa l’art. 123 1. j) de la llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les
Bases i de Règim Local i art. 221.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text
Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.
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 el protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat i la Universitat de Barcelona en relació a una residència universitària al
Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, juntament amb el plànol que s’annexa, i
que transcrit és el següent:
PROTOCOL DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A UNA RESIDÈNCIA
UNIVERSITÀRIA AL CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE BELLVITGE.
L´Hospitalet de Llobregat, a de ....... de 2013
R E U N I T S:
D’ una part,
De l’altra,
Els compareixents, en l’exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes,
reconeixent-se la capacitat legal necessària i les qualitats amb les que intervenen,
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E X P O S E N:
I.- Que la Universitat de Barcelona disposa a la ciutat de l’Hospitalet del Campus de
Ciències de la Salut de Bellvitge, on s’ofereix una àmplia oferta formativa en
Medicina, Infermeria, Odontologia, Ciències Mèdiques Bàsiques, que ha estat
reconegut com a Campus d’Excel·lència Internacional.
II.- Que en l’actualitat la Universitat de Barcelona ha completat dins del seu pla
plurianual d’inversions importants obres en el Campus per disposar de major
instal·lacions destinades als centres de formació abans esmentats.
III.- Que en el marc del Campus d’Excel·lència Internacional HUBc (Health Universitat
de Barcelona Campus) i del projecte BIOPOL’H, la Universitat de Barcelona i
l’Ajuntament vénen desenvolupant una estreta col·laboració per potenciar el Campus
de Ciències de la Salut de Bellvitge.
IV.- Que és una prioritat de la Universitat de Barcelona compartida per l’Ajuntament,
dotar al Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge d’un equipament destinat a
residència universitària, per atendre les necessitats d’allotjament de la comunitat
universitària, que també pot donar servei als centres de recerca, facilitant els
intercanvis a nivell nacional i internacional.
V.- Que l’Ajuntament és propietari dels terrenys destinats a equipaments que es
descriu més endavant, situat a la cruïlla de l’Avinguda Mare de Déu de Bellvitge i
carrer de la Residència front al Campus de Ciències de la Salut de la Universitat de
Barcelona , que ambdues parts consideren idoni per acollir la residència universitària.
VI.- Que ambdues parts estan d’acord en que la gestió i explotació de l’equipament
es realitzarà per part de l’entitat que resulti adjudicatària de la licitació pública que
convoqui la Universitat de Barcelona de conformitat amb la Llei de Contractes del
Sector Públic, vigent, i en aplicació dels que disposen els articles 253.3 i 254
d’aquesta norma, ambdues parts convenen formular el present conveni per a regular
la participació de cada institució en la planificació, finançament, construcció i
explotació de la residència universitària, que es regirà pels següents;

PACTES
PRIMER.- Objecte
Constitueix l’objecte del present conveni, l’establiment dels acords de col·laboració
entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la Universitat de Barcelona, per a
impulsar la construcció i l’explotació d’una residència universitària pública que
formarà part del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge.
SEGON.- Aportació de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
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L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat es compromet a aportar, la concessió de
domini públic per termini de 75 anys sobre les finques que integren el domini públic
municipal que es descriuen a continuació:
1.- Finca: Urbana, una pieza de tierra, campo de regadío, situada en el termino
municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de superfície, segun reciente medición
practicada y el catastro parcelario de setenta y nueve áreas y ochenta centiáreas.
Linda, actualmente por el Oriente y el Norte, con Don Pedro Puig, a mediodia con
José Modolell, y a Poniente, con el mismo José Modeolell.
Inscripció: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 6 de l’Hospitalet de
Llobregat, al Tom 1462, llibre 133, foli, 155 Finca 363/A.
Títol de propietat: Finca adquirida per títol d’expropiació, en virtut d’acta de pagament
i ocupació de data 6 de juliol de 1992
2.- Finca: Porción de terreno, campa de regadío, situada en la Marina, del termino
municipal de l’Hospitalet de Llobregat, paraje Bellvitge de cabida cuarenta y cuatro
áreas, trenta y siete centiáresa y ol-ho decimetros cuadrados, igualesa una cuartear,
una cuarta y dos mundinas y media; lindante al Este, con la carretera de Bellvitge o
Procesión en una línia de ciento veintisiete metros veintiocho centímetros , al Sur,
con J.M., Don P.M., hoy, Sr. I.d.R. mediante la propia carretera, en una línia curva de
siete metros cincuenta y siete centímetros y en otra recta de de veinticuatro metros
cincuenta centimetros; al Norte, con recto de la finca del vendedor en una línia de
trenta y nueve metros cuarenta centímetros; y al Oeste, con Don J.M. antes Don J.A.,
Don J.O. y dicha carretera; en una linia de ciento veiticuatro metros a dieciocho
centímetros. De la finca este número se han segregado378,75metros cuadrados ,
que fueron transmitidos al Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat, por lo que la
finca objeto de expropiación , que se dirá la constituye el RESTO de la misma, con
cuatro mil cincuenta y ocho metros trenta y tres decímetros cuadrados (4.058,33 m2).
Inscripció: Finca inscrita la Registre de la Propietat núm. 6 de l’Hospitalet de
Llobregat al tom 1733, llibre 197, foli, 199, Finca núm. 8017/A
Títol de propietat: Finca adquirida per títol d’expropiació en virtut d’acta de pagament
i ocupació de data 24 de juliol de 1990.
S’adjunta, com a document annex, notes simples informatives i plànol de situació,
en el qual amb caràcter indicatiu es delimita el solar destinat a residència
universitària.
La concessió demanial s’atorgarà sobre la totalitat o una part de les finques descrites
anteriorment. La superfície objecte de concessió es concretarà en el moment de
l’atorgament del títol de la concessió.
TERCER.- Formalització de la concessió administrativa de domini públic.
La concessió de domini públic s’acordarà i formalitzarà, en favor de la Universitat de
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Barcelona, prèviament a la signatura del contracte de concessió d’obra pública que
aquesta institució convoqui per a la construcció i explotació de la residència
universitària, en els terrenys objecte de concessió.
QUART.- Règim jurídic de la concessió demanial.
1. La concessió demanial s’atorgarà directament en favor de la Universitat de
Barcelona per aplicació del que disposa l’article 93.3 en relació amb el 137.4 de la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
2. El termini de la concessió serà de 75 anys, i la Universitat de Barcelona durant
aquest període podrà cedir la gestió i explotació d’aquest equipament, a qui resulti
adjudicatària de la corresponent licitació. Aquesta última l’ haurà de gestionardirectament i d’acord amb allò que, en cada moment, disposi la normativa
aplicable a l’activitat i serveis. En cap cas el termini de la cessió de la gestió i
l’explotació inicial, de les posteriors o de les seves pròrrogues podrà superar el
termini màxim de duració de la concessió .
3. La Universitat de Barcelona haurà de destinar els terrenys objectes de concessió
a la finalitat de construir una residència universitària , sens perjudici que
existeixen altres usos addicionals accessoris d’aquesta residència en benefici de
la comunitat universitària, sense que puguin ser destinats a finalitats distintes.
4. Les construccions e instal·lacions existents en la finca objecte de concessió a la
finalització del termini concessional
revertiran a l’Ajuntament sense cap
contraprestació i en perfecte estat de conservació i funcionament.
5. L’activitat de residència universitària s’haurà d’ajustar als requisits establerts per
la normativa aplicable en cada moment a les residències de titularitat de les
universitats públiques i a les normes de funcionament de la Universitat de
Barcelona.
6. L’Ajuntament participa en la cofinanciació de la residència universitària, amb
l’exclusiva aportació dels terrenys mencionats en la forma indicada, sense que en
cap cas hagi d’aportar cap altre recurs.
7. S’establirà un cànon de la següent forma: a) Cànon inicial consistent en la
urbanització de la finca objecte de concessió i el trasllat i reconstrucció de les
pistes esportives destinades a petanca així com l’edifici auxiliar existent en
l’actualitat en la mesura que resultin afectades, i serà el Pla especial d’assignació
d’usos el qual concretarà les obres necessàries per a la seva execució. b) A partir
del projecte o avantprojecte presentat pel licitador que resulti adjudicatari del
contracte de concessió d’obra pública a que es refereix el pacte tercer anterior, es
determinarà un cànon anual a percebre per l’ajuntament a partir del moment en
que s’hagi amortitzat la inversió inicial, que no podrà ser inferior al que resulti
d’aplicar sobre el valor cadastral dels terrenys la rendibilitat del tipus d’interès del
deute públic a llarg termini. Aquest cànon serà actualitzat anualment d’acord
l’índex que ambdues parts acordin.
8. La concessió, per tenir caràcter de concessió de domini públic intuïtu persona, no
podrà ser objecte de transmissió, sens perjudici que la Universitat de Barcelona
poguí cedir el seu ús a l’empresa adjudicatària de la licitació pública que es
convoqui amb finalitats previstes en el present conveni.

…/…

147

CINQUÈ- Obligacions de la Universitat de Barcelona
La Universitat de Barcelona, convocarà el procediment de pública concurrència, de
conformitat amb la Llei de Contractes del Sector Públic, per a la construcció, gestió i
explotació de la residència universitària depenent de la Universitat de Barcelona que
haurà de tenir les característiques següent:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

La residència haurà de disposar d’un mínim de 100 places residencials, sens
perjudici dels serveis complementaris que es considerin adient- A títol
merament indicatiu menjador universitari, gimnàs, biblioteca, sala de reunions,
etc.
Prèviament a la licitació la Universitat de Barcelona recavarà informe favorable
de l’Ajuntament en relació als plecs de condicions del contracte de concessió
de l’obra pública per a la construcció de la residència universitària.
Els plecs de clàusules administratives que hauran de regir la contractació,
preveuran la participació en la Mesa de contractació d’un representant de
l’Ajuntament de L’Hospitalet.
La persona o entitat adjudicatària de la construcció i explotació de
l’equipament, restarà obligada a l’obtenció de la corresponent llicència d’obres
i la resta d’autoritzacions i/o comunicacions necessàries per a la realització de
la seva activitat.
Les obres s’hauran de finalitzar en el termini màxim de 36 mesos a comptar
des de la notificació a la Universitat de Barcelona de l’aprovació definitiva del
Pla Especial d’assignació d’usos que es necessari tramitar, sense perjudici de
les pròrrogues que es puguin atorgar per motius justificats.
La Universitat de Barcelona assumeix amb total indemnitat de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, la responsabilitat derivada de les obligacions que deriven de la
concessió demanial, així com de la construcció, explotació i funcionament de
l’establiment i dels serveis que s’hi prestin .

SISÈ.- Obligacions de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. es compromet a:
a)

b)

c)

Atorgar el títol concessional i posar a disposició de la Universitat de Barcelona
els terrenys municipals situats a la confluència del carrer de la Residència
amb el de la Mare de Déu de Bellvitge, necessaris per a la construcció de la
residència.
A tramitar l’expedient per a l’aprovació inicial i provisional d’un Pla Especial
d’assignació d’usos als terrenys situats a la confluència dels carrers de la
Residència i Mare de Déu de Bellvitge d’aquesta ciutat destinats a
equipaments, requisit necessari per a la implantació d’una residència
universitària.
Aquest Pla especial serà redactat pels serveis tècnics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà de l’Hospitalet de Llobregat, un cop és disposi de
l’avantprojecte arquitectònic presentat per l’adjudicatari del procediment
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licitador convocat per la Universitat de Barcelona.
SETÈ.- Visualització.
En l’immoble es visualitzaran retolacions exteriors en les que s’indiqui que és una
residència universitària del Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona, en
col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet.
VUITÈ.- Extinció i resolució de la concessió.
Són causes d’extinció de la concessió que es concretaran en el document del seu
atorgament, entre d’altres:
a) El transcurs del termini fixat del seu atorgament.
b) No destinar el bé a l’ús previst durant tot el temps de las seva vigència.
c) L’ incompliment dels terminis de construcció i posada en marxa de
l’equipament.
d) La renúncia.
e) El mutu acord.
f) La manca d’aprovació definitiva del Pla Especial d’assignació d’usos.
g) La resta de causes previstes en la legislació de patrimoni de les
administracions públiques.
Cas de produir-se qualsevol de les circumstàncies previstes en els apartats anteriors
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat farà seva la plena propietat de l’edificació i
les instal·lacions, sense que hagi de satisfer a l’efecte cap indemnització o
compensació de cap mena.
Així mateix, l’extinció o resolució del dret de la concessió, per qualsevol causa,
donarà lloc de forma automàtica a la de tota classe de contractes o drets reals o
personals constituïts pel concessionari, encara que haguessin estat autoritzats per
l’Ajuntament, amb total indemnitat per aquest.
NOVÈ.- Aprovació de les institucions.
L’eficàcia del present protocol resta condicionat a la seva aprovació per part dels
òrgans corresponents d’ambdues institucions signatàries, sempre i quant no hagi
estat aprovat prèviament a la seva signatura.
DESÈ.- Vigència.
El present conveni serà d’aplicació a partir de la data de la seva signatura fins la
finalització del termini fixat a la concessió. No obstant això restarà definitivament
extingit pel cas que la Universitat de Barcelona no formalitzi el contracte per a la
construcció i explotació de la residència universitària en el termini de dos anys a
comptar des de la data de la seva signatura o que el Pla Especial d’assignació d’usos
no s’aprovi definitivament.
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ONZÈ.- Despeses i Impostos.
Seran de càrrec de la Universitat de Barcelona les despeses que s’originin pel cas
que es sol·liciti l’elevació a escriptura pública de la concessió demanial. Així mateix
seran de càrrec de la Universitat de Barcelona i/o de l’adjudicatari els impostos que
es devinguin de les operacions que es recullen en el present conveni.
DOTZÈ.- Interpretació.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació i l’execució del conveni seran
resoltes per mutu acord de les parts i, en última instància, seran de coneixement i
competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present document per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a l’encapçalament.

Per l’Ajuntament de l’Hospitalet

Per la Universitat de Barcelona

SEGON.- FACULTAR, indistintament, l’Alcaldessa o al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
l’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament, tan àmpliament en Dret
sigui possible, per a la signatura del Protocol de col·laboració aprovat en l’acord
anterior i per a quants actes a l’efecte siguin necessaris per a dur a terme el seu
desenvolupament.
TERCER.- Notificar els precedents acords a la Universitat de Barcelona.
QUART.- Traslladar els precedents acords als serveis municipals de Patrimoni, a
l’Alcaldia-Presidència, a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat i a l’Agència
de Desenvolupament Urbà.

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, posicionament, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya ens abstenim del punt número 15 i votem favorablement
del 16 al 20.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, a favor, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa a favor dels sis
dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, Convergència i Unió votarà favorablement a tots els dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, a favor de tots els dictàmens també.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs passaríem ja a la segona part del Ple, Sra. Secretària, pot llegir l’Ordre
del Dia?.

Essent les 12.20 hores s’incorpora a la sessió la Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo,
regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Així mateix surt
de la sessió el Sr. Daniel Ordóñez González, regidor del grup municipal de
Plataforma per Catalunya.
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BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 15.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 7.641,66 EUROS, CORRESPONENTS A
LA FACTURA PRESENTADA PER L’ENTITAT DRECERA SCCL, EN CONCEPTE
DEL SERVEI DE SUPORT PER LES FAMÍLIES EXTENSES QUE ASSUMEIXEN LA
GUARDA DE MENORS DECLARATS EN DESEMPARAMENT I TUTELATS PER
LA DGAIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DURANT EL MES DE JULIOL
DE 2013 (RC-15/2013).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Perea, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos i Alcázar;
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 1 vot d’abstenció del representant de
PxC, Sr. Ordóñez; 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 de Benestar i Famílies s’ha
disposat iniciar l’expedient administratiu per procedir al reconeixement de les
obligacions derivades de la factura emesa per l’entitat DRECERA SCCL de data 19
de juliol de 2013, en concepte de prestació del servei de suport per les famílies
extenses que assumeixen la guarda de menors declarats en desemparament i
tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència de la
Generalitat de Catalunya durant el mes de juliol de 2013, per un import de 7.641,66
euros (RC-15/2013).
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’entitat que va executar els treballs.
ATÈS que l’abonament de la despesa derivada, per un import de 7.641,66 euros (IVA
exempt, segons la Llei 37/1992 de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit),
es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 05.2310.227.06.50 del
pressupost municipal de 2013, segons certificat d’existència de crèdit núm.
130037798 de data 11 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.
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El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i 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, la conversió
administrativa de les actuacions administratives corresponents a la despesa derivada
dels serveis de vigilància de la salut (RC-15/2013).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’entitat DRECERA
SCCL, Número d’Identificació Fiscal F08954059, per la factura de data 19 de juliol de
2013, en concepte de prestació del servei de suport per les famílies extenses que
assumeixen la guarda de menors declarats en desemparament i tutelats per la
Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència de la Generalitat de
Catalunya durant el mes de juliol de 2013, per un import de 7.641,66 euros.
Tercer.- Els crèdits reconeguts a l’acord anterior, per un import de 7.641,66 euros
(IVA exempt, segons la Llei 37/1992 de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor
afegit), es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 05.2310.227.06.50
del pressupost municipal de 2013, segons certificat d’existència de crèdit núm.
130037798 de data 11 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 l’entitat DRECERA SCCL, a la Secció de
Gestió Econòmica i Administració i als serveis tècnics municipals.

DICTAMEN 16.PER SOBRESEURE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE LA
SRA. M.P.C PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, EXPEDIENT SA 60/13.
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 mitjançant Resolució núm. 8517/2013, de 07 de novembre, va incoar-se
expedient sancionador contra la Sra. M.P.C., amb domicili a C. XXXXXXXXXX de
Castellgalí, per una infracció de la normativa sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
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VIST que aquesta resolució, juntament amb el Plec de càrrecs adjunt, van ser objecte
de notificació a la Sra. M.P en data 13 de novembre de 2013.
VIST que en data 18 de novembre de 2013, la imputada va comparèixer al negociat
de Protecció dels animals, aixecant-se la corresponent acta de compareixença, a la
qual es fa constar el següent:
... “ la compareixent manifesta que el gos no és seu i que el dia 25 de juliol
de 2013 es trobava a l’establiment del carrer Comerç, 41 de l’Hospitalet fent treballs
de perruqueria canina per a la ONG de protecció dels animals que allí s’ubica.
També aporta una citació judicial sobre uns fets que poden guardar relació
amb l’objecte del present procediment, però que no són exactament els mateixos, per
la qual cosa es considera que pot continuar la seva tramitació sense incomplir el
principi de prejudicialitat penal ”.

VIST que a l’expedient consta un requeriment fet per escrit el dia 2.8.2013 a la Sra.
K.P., titular de l’establiment on van succeïr els fets, en la seva qualitat de propietària
o posseïdora del gos en qüestió, per tal d’aportar una determinada documentació
sobre l’animal de referència.
La Sra. P. va rebre, signar i acceptar l’esmentat requeriment el mateix dia 2
d’agost de 2013, sense fer cap objecció ni reserva al seu caràcter de propietària o
posseïdora del gos objecte del requeriment.
ATÈS que per tot l’anterior es considera acreditat que la imputada no és la propietària
ni la posseïdora de l’animal i que, per tant, no té cap responsabilitat sobre els fets
objecte del present procediment sancionador. Tot això amb independència de la
possibilitat, si s’escau, d’incoar un procediment sancionador contra la persona que es
consideri responsable del fets esmentats.
VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 19 de novembre de 2013, a la qual
proposa el sobreseïment del procediment perquè considera que la imputada no és
responsable dels fets imputats, atès que no consta que sigui la propietària ni
posseïdora de l’animal.
VIST el que disposen els arts. 89 de la llei 30/1992, LRJ-PAC i 20.1.c) del Decret
278/1993, de 9 de novembre, que regula el procediment sancionador en matèries
competència de la Generalitat.
VIST que en la substanciació del present procediment s’han observat tots els
requisits establerts en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, que regula el
procediment sancionador en matèries competència de la Generalitat.
VIST que resulta òrgan competent per dictar la corresponent resolució el Ple
municipal, d’acord amb l’art. 123.1.p) de la llei 7/1985, RBRL, en relació amb l’article
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13 de la llei 10/1999, modificat per l’art. 49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de
mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 4179, de 21 de juliol de 2004).
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 per les raons assenyalades amb anterioritat, les al.legacions
presentades per la Sra. M.P.C. en la seva compareixença personal de data 18 de
novembre de 2013.
SEGON.- SOBRESEURE el present procediment sancionador i ARXIVAR l’expedient
administratiu, donat que es considera que la Sra. M.P.C. no és responsable dels fets
imputats, d’acord amb l’article 20.1.c) del Decret 278/1993, de 9 de novembre.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades.

DICTAMEN 17.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. A.X.M.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150 EUROS. EXPEDIENT SA 50/13.
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. 7963/2013, de 22 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. A.J.M.P. (DNI XXXXXXXX), amb
domicili al carrer XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció greu de la Llei 10/99
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
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 que l’esmentat decret i la proposta de resolució adjunta, van ser notificats en el
domicili de l’imputat en data 29 d’octubre de 2013, com així consta en la corresponent
diligència de notificació.
VIST que amb data 6 de novembre de 2013 (RGE 48046) consta la presentació d’un
escrit d’al·legacions per part de la persona imputada contra la Resolució d’incoació
núm. Resolució 7963/2013, de 22 d’octubre i la proposta de resolució adjunta, on el
Sr. A.J.M.P. manifesta que la situació es va produir quan el gos baixava del cotxe; no
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obstant, aquestes manifestacions no desmenteixen ni rebaten el fet de que el gos no
portés el preceptiu morrió, ni aporten cap prova ni indici amb força suficient com a per
a destruir la presumpció de veracitat de que l’acta de denúncia del servei de la
Guàrdia urbana, de data 22.5.2013.
ATÈS que s’ha tingut en compte que, donades les circumstàncies del cas, es proposa
imposar la sanció corresponent a les infraccions greus en l’import inferior del seu grau
mínim (les infraccions greus poden sancionar-se amb multes que van des dels
150,00.-euros als 1.500,00.-euros).
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 13/11/2013, s’ajusten a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions formulades per el Sr. A.J.M.P., perquè les
seves manifestacions no desmenteixen ni rebaten el fet de que el gos no portés el
preceptiu morrió, ni aporten cap prova ni indici amb força suficient com a per a
destruir la presumpció de veracitat de que gaudeix l’acta de denúncia del servei de la
Guàrdia urbana, de data 22.5.2013.
SEGON.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al Sr. A.J.M.P, mitjançant resolució núm. 7963/2013 de
22/10/2013.
TERCER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 13 de novembre de 2013 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
QUART.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. A.J.M.P. (DNI XXXXXXXXX), amb
domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos.
CINQUÈ.– IMPOSAR al Sr. A.J.M.P. (DNI XXXXXXXXXX), amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar gos potencialment perillós de raça 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: GREU

…/…

156

►Sanció definitiva: : 150,00.-euros
SISÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

DICTAMEN 18.RELATIU A LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ PRESENTAT PER A.C.Z. CONTRA L’ACORD DE PLE DE 22
D’OCTUBRE DE 2013, D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER INFRACCIO DE LA LLEI
10/99 DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER
IMPORT DE 300€. EXPEDIENT SA 35/13.
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, mitjançant Resolució núm. 6137/2013, de 6 d’agost, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. A.C.Z. per la comissió de pressumptes
infraccions a la normativa sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
ATÈS que la notificació de l’esmentada resolució, juntament amb la corresponent
proposta de resolució, va se refusada per l’imputat en data 20.08.2013, raó per la
qual, i d’acord amb el que disposa l’art. 59.4 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va
continuar amb la tramitació del procediment.
VIST que, en data 22 d’octubre de 2013 es va adoptar Acord de Ple, pel qual
s’imposava al Sr. C. una sanció de 300,0.-euros per portar el gos considerat perillós
sense corretja ni morrió per la via pública, i que la notificació de l’esmentat acord
consta refusada en data 29/10/2013. Malgrat això se li va deixar una còpia a la bústia.
VIST que, en data 31 d’octubre de 2013, l’imputat va presentar en el Registre
municipal (RGE 47236), un escrit de Recurs de reposició potestatiu contra l’acord
sancionador de data 22.10.2013.
ATÈS que, una vegada estudiat el recurs, es considera que el mateix haurà de ser
ÍNTEGRAMENT DESESTIMAT perquè es tracta d’un conjunt de manifestacions
unilaterals de l’imputat, i que no disposen de cap suport provatori, -ni tan sols
indiciari-, suficient per a contradir ni modificar la veracitat dels fets declarats provats
en el procediment, ni per desvirtuar la presumpció de veracitat de l’acta de denúncia
del Servei de la Guàrdia Urbana de 18.2.2013. A més, no adjunta cap dada que
acrediti la situació econòmica que invoca, per la qual cosa tampoc s’estima la petició
de suspensió de l’acte administratiu.
VISTOS els articles 116 i 117 de la llei 30/1992, LRJ - PAC, en relació amb l’article
108 de la llei 7/1985, RBRL.
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VIST l’article 42 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 Families i
amb el dictamen previ de la comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones.
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT el recurs de reposició interposat en data
31 d’octubre de 2013 pel Sr. A.C.Z., contra l’Acord de Ple data 22 d’octubre, per les
raons exposades en el present informe i que a continuació es reprodueixen:
► Es tracta d’un conjunt de manifestacions unilaterals de l’ imputat, i que no
disposen de cap suport provatori, -ni tan sols indiciari -, suficient per a
contradir ni modificar la veracitat dels fets declarats provats en el procediment,
ni per desvirtuar la presumpció de veracitat de l’acta de denúncia del Servei
de la Guàrdia Urbana de 18.2.2013. A més, no adjunta cap dada que acrediti
la situació econòmica que invoca, per la qual cosa tampoc s’estima la petició
de suspensió de l’acte administratiu.
SEGON.- MANTENIR els fets, la qualificació i la sanció econòmica de 300,00.-euros
imposada en l’ esmentat Acord de Ple de data 22 d’octubre de 2013.
TERCER.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

PER IMPOSAR SANCIO AL SR. J.M.C.B., PER INFRACCIÓ A
DICTAMEN 19.LA LLEI 10/99 DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS,
PER IMPORT DE 300€. EXPEDIENT SA 42/13.
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. 7979/2013, de 22 d’octubre, es va incoar el
expedient sancionador contra el Sr. J.M.C.B., amb domicili al c/ xxxxxxxxxxx de
l’Hospitalet, per presumpta infracció de la Llei 10/99 de gossos potencialment
perillosos.
VIST que l’ esmentat decret i la proposta de resolució adjunta, van ser notificats en el
domicili del Sr. C.B., en data 28 d’octubre de 2013, sense que consti la presentació
d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova per part de l’interessat, dintre del
termini de deu dies atorgat a l’efecte.
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CONSIDERANT 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 proposta de la instructora de data 04.11.2013.
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 04.11.2013 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- DECLARAR responsable dels fets, el Sr. J.M.C.B., amb domicili al carrer
xxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.M.C.B. la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
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 20.PER IMPOSAR SANCIONS AL SR. C.M.V. PER
INFRACCIONS
DE
LA
LLEI
10/99
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT TOTAL 300 €. EXPEDIENT SA
41/2003.
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:
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Vist que mitjançant Resolució núm. 7978/2013, de 22 d’octubre, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. C.M.V. per presumpte infracció de la Llei
100/99 de gossos perillosos.
Atès que l’ esmentada resolució i la proposta de resolució adjunta, van ser notificats
en el domicili de l’ imputat en data 28 d’octubre de 2013, sense que consti la
presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova per part de l’interessat,
dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
Que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 22.11.2013, s’ajusten a la legalitat vigent.
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- proposta de la instructora de l’expedient.
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 22 de novembre de 2013 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
SEGON.- DECLARAR responsable dels fets, el Sr. C.M.V., amb domicili al carrer
xxxxxxxxx de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. C.M.V. la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
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.
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DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 21.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL PERIODE
18/11/2013 A 13/12/2013 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 8821 AL 9917.
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. 8821
de data 18 de novembre de 2013 al núm. 9917 de 13 de desembre de 2013.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 22.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
A LES SESSIONS NÚM. 43, DE 26 DE NOVEMBRE I 44, 45 I 46 DE 3, 10 I 17 DE
DESEMBRE DE 2013.
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 43 de 26 de novembre de 2013 i 44,
45 i 46 de 3, 10 i 17 de desembre de 2013, respectivament.
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MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PARTIT POPULAR

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular,
número 23, es produeixen les intervencions següents:

SRA. SECRETARIA
En l’apartat de mocions, una moció presentada pel Partit Popular “de apoyo a la
decisión del gobierno central de no permitir la celebración de un referéndum ilegal de
autodeterminación de Cataluña”, que se ha comentado por el portavoz del grupo de
dejarla sobre la mesa para el mes de enero.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria sobre la taula i es veuria en el Ple de gener, molt bé.
Passem a l’apartat de participació ciutadana.

MOCIÓ 23.MOCIÓN DE APOYO A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO
CENTRAL DE NO PERMITIR LA CELEBRACIÓN DE UN REFERÉNDUM ILEGAL
DE AUTODETERMINACIÓN DE CATALUÑA.
(VA QUEDAR SOBRE LA MESA)

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DICTAMEN 24.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ
TRES QUARTS PER CINC QUARTS, PER MOSTRAR LA GREU PREOCUPACIÓ I
REBUIG AL PROJECTE DE LLEI PER A LA RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’Associació Tres Quarts per Cinc
Quarts, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs havien demanat la paraula, em sembla que dins de la instancia
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constava que parlarien dues persones, jo vull advertir que són cinc minuts, ho dic pel
temps. Sr. E.M., el temps es posarà en marxa quan tingui el micròfon, la Sra. Romero
no sé si està.

Essent les 12.23 hores s’incorporen a la sessió els Srs. Francesc Josep Belver Vallés
i Alfons Bonals Florit, regidors del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya.

SR. MOLINER
Em sembla que està al servei.

SRA. ALCALDESSA
Esperem que arribi a temps.

SR. M.
Sra. Alcaldessa, regidores, regidors, senyores i senyors, hem demanat la paraula en
funció del reglament de Participació Ciutadana, sóc Eloy Moliner de “Tres Quarts per
Cinc Quarts Espai de Debat”, també posteriorment la Sra. Asunción Romero de
Comissions Obreres de l'Hospitalet, en nom de totes les entitats que formem l’espai
de ciutadania, les nostres, ja dites, el Centre d’Estudis de l'Hospitalet, la Fundació
Akwaba, Esplai La Florida, El Casalet Moviment d’Ensenyants de l'Hospitalet,
l’Associació d’Estudiants de l'Hospitalet, TPK el Taller de Pubilla Cases, l’Associació
Educativa ITACA, Plaudite Teatre, Comissió d’Entitats de Collblanc-Torrassa, Tro
Entitats de Foc de l'Hospitalet, Comissió de Pensionistes de l'Hospitalet i la UGT i
Comissions Obreres de l'Hospitalet. I hem demanat, com entitats en defensa del
municipalisme, per poder-los llegir un manifest contra la Llei per a la racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, que ahir va ser aprovada.
Exposició de motius:
Atès que aquesta reforma s’ha basat exclusivament en la “Llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera”, sense tenir en compte els principis
d’autonomia, ignorant les necessitats reals de la ciutadania i els nivells de qualitat,
eficàcia i eficiència, dels serveis que presten avui els governs locals.
Atès que a més el Projecte de Llei no preveu cap millora en el finançament de les
hisendes locals, al contrari, l’objectiu final del govern de l’Estat és recentralitzar i
controlar al màxim els municipis, limitant la capacitat d’acció d’aquests, convertint-los
en mers executors de la voluntat de l’Estat central.
Atès que l’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la
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Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, aquest Projecte de
Llei suposa una invasió total de l’Estat Espanyol en les competències de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que es pretén transmetre a l’opinió pública que els ajuntaments són uns
malbaratadors, quan són les administracions més properes al ciutadà i als seus
problemes del dia a dia. Les entitats d’Espai de Ciutadania creiem que sí cal una
racionalització de les administracions, però de totes: eliminant duplicitats; despeses
innecessàries; injustificades o fora de control; reducció de càrrecs de lliure
designació; control de sous i altres complements; major transparència; major cultura
democràtica, etc. Però en cap cas aquesta racionalització pot estar basada en una
reducció de competències als ajuntaments. Ans al contrari.
Creiem fermament que una bona racionalització de les Administracions que tingués
com objectiu el Servei Públic i la major eficiència, hauria de dotar als Ajuntaments de
majors recursos i competències per poder atendre correctament les justes necessitats
dels ciutadans i no a la inversa. De lluny ens ve aquella vella aspiració d’una
distribució dels recursos econòmics més equilibrada, 50% l’Administració Central,
25% l’Autonòmica i 25% la Municipal, el finançament dels ajuntaments però, ha
quedat permanentment discriminat amb un insuficient 13-15%.

SRA. ALCALDESSA
Sr. E.M., jo és que els hi queda un minut aproximadament, veig que el manifest el
tenim...

SR. MOLINER
Doncs passem als acords on diem que les entitats que formem l’Espai de Ciutadania,
defensors del municipalisme, hem pres els següents acords:

SRA. CABELLO
Bien, primero, rechazar totalmente el anteproyecto de Ley para la racionalización y la
sostenibilidad de la administración local, presentado por el gobierno del PP del
Estado Español, porque supone una vulneración de la autonomía local, de las
competencias del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y un intento de
recentralización del modelo de la administración local.
Segundo, rechazar y denunciar el ataque sistemático y, una vez más, el
desmantelamiento de nuestro ya insuficiente estado del bienestar.
Tercero, afrontar la necesidad…

…/…

164

SRA. ALCALDESSA
Sra. A., a ver, me sabe muy mal, porque ustedes han venido, han presentado la
palabra, están aquí y, por tanto, me sabe mal tener que cortar su intervención. Yo, si
les parece, yo propondría, porque es cierto que en cinco minutos no da tiempo a
hacer una explicación de todo lo que ustedes quieren, yo les propondría que este
manifiesto que ustedes han aprobado como “Espai de Ciutadania”, lo pudiéramos
elevar al Pleno, no hoy, sino pasarlo ya al Pleno, buscar con qué fórmula podríamos
hacer un debate ya en el Pleno de forma diferente, cuando ustedes pidieron la
palabra, bueno, desconocíamos que quisieran presentar un manifiesto, pero en todo
caso, veo que por el tiempo y por la temática, que creo que es suficientemente
importante e interesante, deberíamos de tener más tiempo para poder debatir. Ya sé
que estamos improvisando un poco, pero…

SRA. C.
A ver, vale, nosotros…claro, claro…

SRA. ALCALDESSA
A veure, ho dic perquè vostès poden elevar una moció al Ple, en la qual poguéssim
debatre o si no directament, a través d’algun grup polític que jo crec que ens podem
comprometre a elevar aquest tema en el proper Ple, que puguem parlar i debatre. En
tot cas, en fi, depèn de...

SRA. BORRÀS
Alcaldessa, si se’ns permet, sabem que ens hem dotat d’un reglament nou, que ens
hem autoimposat de ser rigorosos en l’ús del mateix, però crec que tots estarem
d’acord en que seria convenient que poguessin acabar aquesta lectura, que ja l’han
escorçat i els hi queden un parell d’acords em sembla i, per tant, no sé, em sembla
que...
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SRA. ALCALDESSA
No, no, jo per mi no tinc cap inconvenient, però, a veure, també el Sr. del Río estava
aixecant la mà.

SR. DEL RÍO
Sí, yo quiero que entonces también a mí se me permita luego alargarme también lo
que crea oportuno, porque el reglamento es para los que estamos aquí y los que
estamos allí.

SRA. ALCALDESSA
No, pues no, está claro.

SR. DEL RÍO
Y si otro día viene otra entidad de la ciudad de Hospitalet, también tiene que tener el
mismo derecho, no se lo quito, pero que venga otra entidad y que tenga el mismo
derecho que estos señores.

SRA. ALCALDESSA
Está claro, Sr. del Río. A ver, yo les propongo elevar una moción al Pleno, en el
siguiente Pleno, yo, a ver, este manifiesto lo hemos tenido al menos todos los
miembros de este Consistorio, pues cuando hemos entrado en el Pleno, creo que
dice muchas cosas, a ver, se ha hecho por parte de los sindicatos…, se pueden
callar, por favor, se ha hecho por parte de los sindicatos, por parte del Ayuntamiento,
entiendo que es un tema de calado, tal como antes comentábamos, por tanto, lo que
les propongo es que dejemos esta cuestión, ustedes hoy hacían una petición de
palabra, han cubierto su tiempo, tienen ahora, tenemos ahora dos minutos, por tanto,
les cedería a ustedes ahora la palabra, tienen dos minutos para decir lo que
consideren o para seguir leyendo o para decir lo que consideren oportuno.
¿No? A no, perdón, un segundo, Sra. Secretaria póngase el micrófono por favor.

SRA. SECRETARIA
Ellos tienen, de conformidad con el Reglamento de Participación, cinco minutos y
cada grupo ahora tiene un turno de dos minutos y ellos no vuelven a tener la palabra,
tal y como está en el Reglamento, es así.
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SRA. ALCALDESSA
Bueno, por tanto, abriríamos un turno de los grupos políticos…

SRA. C.
Pues tomad posicionamiento los grupos.

SRA. ALCALDESSA
Un momento, un momento, Sr. Salmerón, vamos por orden, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Una reflexió només, perquè estem perdent més temps aquí en discussions que si
deixéssim acabar de llegir ...

SRA. BORRÀS
Sra. Alcaldessa, nosaltres estem d’acord amb el que s’està llegint, és que anàvem a
cedir el temps i que puguin acabar.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs, perdó...

SRA. BORRÀS
Des de Convergència i Unió estem absolutament d’acord amb el que estan proposant
i cedim el temps perquè puguin acabar la intervenció.

SRA. ALCALDESSA
Però és que no està contemplat en el Reglament, Sra. Borràs, jo ho sento, però si no
hi ha acord dels grups polítics, no ens podem..., per tant, Sr. Esteve o Sr. Salmerón, a
veure, si apaguen tots els micròfons.

SR. SALMERÓN
Deia que el Reglament ha de regular el temps, però que estem perdent més temps en
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la discussió que si haguessin acabat el manifest, només aquesta reflexió per no...,
que el Reglament no ens faci traïdors de la participació.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, però tenen la paraula per dir el que considerin.

SR. ESTEVE
Bé, comencem els dos minuts, jo proposo una lectura col·lectiva, com a classe, per
tant, quart, denunciar el retrocés democràtic que representa l’intent de
constrenyiment i reducció de les polítiques municipals i, en conseqüència, el dret dels
ciutadans a tenir una política pròxima, transparent i participativa, i subordinar la
política municipal a les Diputacions, una administració d’elecció no directa, allunyada
de les necessitats més pròximes dels ciutadans i que difícilment podrà donar els
serveis que aquests necessiten, amb el que s’obre el camí a futures privatitzacions
amb les conseqüències que tots coneixem d’acomiadaments de personal i
disminucions en la prestació i qualitat d’aquest serveis.
Cinquè, exigir al govern de l’Estat que no s’extralimiti en les seves competències i
vulneri les competències de les Comunitats Autònomes sobre l’organització territorial i
el règim local, donat que són aquestes les que han de proposar, discutir i acordar els
models territorials i competencials, que facin l’arquitectura institucional que respongui
a la realitat de les Comunitats Autònomes o nacionalitats.
Sisè, instar al govern de la Generalitat a defensar fermament les competències que
tenen els Ajuntaments i aquelles que li atorga l’Estatut de Catalunya en matèria de
règim local, així com instar a l’Ajuntament a expressar el seu suport explícit, en totes
les mesures que calgui emprendre per exercir aquesta defensa.
Setè, lamentar que el govern de l’Estat no hagi convocat una taula de diàleg per obrir
un procés de negociació amb els agents socials, ciutadans i polítics, per reorientar la
reforma de la Llei de Bases de Règim Local, perquè aquesta signifiqui i impulsi una
política de serveis que estiguin a prop de la ciutadania i a la vegada no signifiqui el
desmantellament de les Administracions Locals.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, això era el que volíem, que s’acabés de llegir el
document i, per tant, nosaltres estem plenament d’acord, com vostès saben, perdó?
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queden dos punts, calla, calla, doncs llegirem el vuitè i el novè.

SRA. ALCALDESSA
Bé, tenim temps, tranquils, perquè el Sr. Belver també pot llegir.

SRA. BORRÀS
Vuitè, demanem a les entitats i als ciutadans de l'Hospitalet, adherir-se a aquesta
Declaració, en defensa D’UN ENFORTIMENT DELS AJUNTAMENTS PER A UNA
MAJOR QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS I PER A LA REGENERACIÓ
DEMOCRÀTICA.
Novè, donar publicitat als acords i demanar a l’Ajuntament que comuniqui aquests al
govern de l’Estat Espanyol, a la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del
Congrés i del Parlament i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a la resta d’agents socials.
Desè, demanar el posicionament respecte d’aquest manifest, a tots els grups
municipals.
Doncs sàpiguen que han tingut temps de dir-ho Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, però que hi estan plenament d’acord, així com el grup
municipal també de Convergència i Unió, aquí a l’Ajuntament de l'Hospitalet i arreu
del país.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, en primer lugar, pues de alguna manera lamentar que haya un grupo político que
se haya ausentado de este Pleno, porque según parece hay algunas entidades de las
firmantes que, de forma poco democrática, no les deja participar como al resto de
fuerzas políticas.
En segundo lugar, bueno, yo lamento también, Sra. Alcaldesa, la demagogia y sus
frases fuera de lugar, de la guardia civil, qué vamos a hacer, lo que no puede hacer
nunca un alcalde es meter miedo a sus ciudadanos, cosa que usted ha hecho aquí, y
hablar de algo de lo que usted desconoce, como desconocemos la gran mayoría,
puesto que este proyecto ya no es lo que se aprobó ayer, lo que hoy se trae, no es lo
que se aprobó ayer y, por tanto, ni nosotros mismos tenemos claro cómo va a
quedar. Y lo digo, porque lo he preguntado en la Junta de Portavoces de momentos
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antes de entrar, y nadie tenía claro cómo va a quedar esto, y de hecho se ha pedido
un informe jurídico para que nos digan cómo va a afectar a la ciudad de l’Hospitalet,
que espero que se haga y además espero que se entregue también a las entidades
de la ciudad, para que tengamos todos exactamente qué es lo que va a pasar en el
Ayuntamiento de Hospitalet, que es donde a todos los ocupa y nos preocupa.
Pero Sra. Alcaldesa, yo lo único que hago es lo que usted ha manifestado en un
programa que es “Els matins de TV3”, donde usted dice, reclamo acuerdo común
para decir qué competencias y qué servicios tienen que prestar los ayuntamientos, es
lo que hace la Ley, qué competencias tiene que prestar el Ayuntamiento de
Hospitalet, lo que la Sra. Alcaldesa hizo el 10 de febrero de 2011, en el programa “Els
matins de TV3”. Y donde usted además, en su página web, denuncia que el 30% de
los presupuestos que podría usted destinar a gastos que son competencia nuestra, lo
tiene que destinar a lo que tienen que hacer otras administraciones, lo que dije yo de
los 65 millones de euros, pues eso es lo que dice la Ley.
Ahora, yo les puedo decir ¿cómo queda esta Ley? pues yo espero a que haya un
informe jurídico que a mí me da credibilidad de cómo va a afectar a este
Ayuntamiento, a día de hoy, los que estamos aquí, lamentablemente, no lo sabemos,
porque la Ley se cambió ayer y no ha dado tiempo a verla y es una Ley profunda, que
hay que mirarla con detenimiento, y yo me creo lo que me diga el informe jurídico de
este Ayuntamiento. Lo que digamos los partidos políticos, cada uno dice también lo
que le puede interesar y estarán ustedes de acuerdo con eso, por lo tanto, yo invito a
la moderación y a esperar a ese informe jurídico.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. del Río, con todo mi cariño, a ver, cuando todo el mundo coincide en algo,
por algo será, cuando las administraciones, cuando los partidos políticos, cuando la
sociedad civil, cuando los sindicatos, cuando las diputaciones, cuando todo el mundo
está preocupado por esta Ley, por algo será. Y cuando también, desde su propio
partido político, muchos alcaldes que están gobernando en estos momentos, están
preocupados por esta Ley, por algo será.
Por tanto, a ver, a mi me parece muy bien que analicemos ahora, después del primer
borrador, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, etc, porque esta ha sido una
Ley que empezó hace mucho tiempo y que lleva dando vueltas y que por fin ayer se
aprobó, desgraciadamente, también lo digo, fue aprobada en el Congreso de los
Diputados, en estos momentos deberíamos ver exactamente qué dice el texto último
de la Ley, pero toda la música que acompaña a la Ley desde el primer momento, ha
sido una música, hombre, que no nos equivoquemos, va en contra totalmente de los
ciudadanos y ciudadanas, va en contra de los servicios que se van a prestar desde
los ayuntamientos, va a favor de la privatización de los servicios. No lo digo yo, a ver,
si sólo lo dijera yo, pues seguramente sería una opinión sesgada, una opinión que
usted podría calificar de decir, bueno, tiene..., no, no, es que lo dicen el resto de
administraciones, lo dicen desde la Generalitat de Cataluña, lo dicen el resto de
comunidades, lo dice la Federación de Municipios, etc.
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Por tanto, creo que es bueno que nos afecta a los ciudadanos y ciudadanas, sea bien
analizada, veamos realmente la repercusión que tiene en el día a día, en todos los
servicios, que además se pudiera saber, por fin, cuándo entrará en vigor, porque
parece ser que hay determinadas cuestiones que entrarán en vigor inmediatamente,
otras que se posponen a después de las elecciones municipales, bueno, tenemos
que saber el contenido estricto y exacto, pero ya le digo que la música y la letra que
hemos ido viendo a lo largo de estos meses de debate, ha sido una música y una
letra que no nos gusta, repito, no porque tenga una afectación de cara al sueldo, de
su sueldo Sr. del Río, yo creo que esto, en este momento, es lo que menos importa o
lo que menos interesa, lo que más interesa es si el año que viene, si en el año 2015
en esta ciudad podremos seguir manteniendo aquellos servicios como son las
escuelas bressol, como es la atención de los servicios sociales, como son todos y
cada uno de esos servicios que se ha anunciado, por parte del ministerio, que se van
a cambiar de administración.
Porque no nos equivoquemos, en estos momentos, si la administración local, si los
ayuntamientos no intervenimos de esa forma, hay muchísimas personas en esta
ciudad y en otras ciudades que estarían pasando hambre, si no estuviéramos
trabajando en ese sentido habría muchas personas que no tendrían oportunidad, y lo
que nos tememos muy mucho y por eso le decía lo de la guardia civil, oiga, en esta
ciudad, antes de dejar de prestar esos servicios, este gobierno se lo va a mirar muy
mucho, vamos a hacer todo lo que podamos para poder continuar ayudando a los
vecinos que más lo necesitan, a esos colectivos que lo están pasando muy mal,
como consecuencia de una crisis que la hemos provocado entre todos, pero que al
final habrá unos culpables, pero que esos culpables no son ellos, la gente que en
este momento no tiene trabajo y la gente que en estos momentos necesita una
segunda oportunidad. Por lo tanto, esta Ley es una Ley suficientemente importante,
como para que los ciudadanos y ciudadanas tengamos claro cuáles son esas
repercusiones.
Y, Sr. del Río, me está usted hablando y seguramente podría coincidir al 100%,
porque yo soy una persona bastante, a diferencia de otros, soy coherente, y cuando
digo una cosa la mantengo y, seguramente, suscribo al 100% lo que dije en el año
2011, pero estamos en el 2013, esta es una Ley que se aprueba hoy, en un momento
como el actual, en una situación muy grave para muchas familias, para muchas
personas y, en definitiva, esta es una Ley que sospechamos que se ha hecho para
quedar muy bien en Europa, diciendo que se van a eliminar 8.000 millones de gasto y
esos 8.000 millones de gasto no se van a eliminar si no es eliminando servicios que
hoy prestan los ayuntamientos. Por tanto, que quede claro que no se produce un
ahorro, sino que se produce o lo que se pretende es que se reduzcan los servicios y
que se eliminen los servicios, no es racionalizar, es eliminar, y es muy diferente
racionalizar un servicio a eliminar un servicio, un servicio tan importante como los que
hemos hablado, educación, servicios sociales, temas de ocupación, etc.
Por tanto, creo que tendremos tiempo colectivamente para analizar cuál es la
repercusión que esta Ley va a tener de cara a los ciudadanos, tenemos tiempo y
podemos plantearnos si este manifiesto que ustedes hoy presentan, lo podemos
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elevar en otro Pleno en forma de moción, para que podamos tener un debate
diferente al que hemos tenido hoy y que podamos estudiar plenamente la
repercusión. Y quiero agradecer que también desde las entidades de la ciudad,
desde los colectivos que representáis el “Espai de Ciutadania”, en nombre y
representación de muchas entidades de la ciudad, quiero agradecer también que se
ponga en evidencia que esta Ley es una Ley peligrosa para el día a día de los
ciudadanos y ciudadanas, en este caso de Hospitalet.

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 44573, de 15 d’octubre de 2013, 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:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 44.573 i data 15 d’octubre de 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es
contesti en el Ple del dia 26 de novembre de 2013, en relació a tractament
mosquits en clavegueram carrer Teide, i de la que vàrem demanar pròrroga, dirvos que:
• El dia 5 de novembre, es realitza visita d’inspecció a tot el carrer Teide.
Aquest carrer llinda amb el Parc de Les Planes, el Cementiri Municipal i les vies
del tren.
• Es revisen els embornals de la zona i alguns sí que acumulen aigua, però
altres no. En el parc pròxim al cementiri hi ha dos fonts que no funcionen, però
una d’elles té aigua acumulada. Entre el carrer Teide i Subur, també hi ha una
font que acumula aigua. Per tant es posa això en coneixement de la Unitat
d’Instal•lacions de l’Espai Públic, per a la correcció de les deficiències que
presenten aquestes fonts públiques.
• Per part del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, -amb el qual l’Ajuntament te conveni per a l’eliminació de mosquits-, i
anteriorment, dins del programa de tractament sistemàtic dels embornals de la
Ciutat, ja s’havien fet actuacions en el C. Teide (tractaments larvicides) en les
següents dates: 6/6/13, 22/7/13, 16/9/13.
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• El dia 6/11/13, a petició nostra, han enviat a l'equip de tractaments a fer un
de nou. Segons el Servei de Control de Mosquits, aquesta última actuació no
estava planejada, ja què esperaven que les temperatures serien més baixes i no
caldria.
• En el cementiri municipal, el Servei de Control de Mosquits del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, el dia 21 d’octubre, va fer tractament larvicida en
l’interior del recinte (reixes, desguassos i embornals), i no va observar molta
presencia de mosquits adults. Encara que els cementiris, a causa dels gerros
amb aigua per les flors, són llocs de vigilància especial per presència de
mosquits. En aquest sentit l’Ajuntament informa als titulars de sepultures, per
evitar la proliferació de mosquits, i fa la revisió de tots el gerros passat el període
de 10 dies desprès de l’1 de novembre.
• Altre lloc susceptible de ser colonitzat per mosquits són els marges de les vies
de Renfe, en aquest sentit hem fet gestions per a la neteja periòdica d’aquests
espais per part d’Adif, la qual cosa van realitzant periòdicament, a la nostra
sol·licitud.
Per tant i segons tot el que s'ha exposat: ja hem demanat el tractament larvicida
al Servei de Control de Mosquits, de totes les reixes i embornals del C. Teide, per
evitar la proliferació de mosquits, i farem seguiment d’altres possibles focus com
són les fonts púbiques embussades, així com en els espais del cementiri (tal i
com es fa anualment), com també en el marges de la vies fèrries.
Independentment de la presencia estacional d’aquests insectes, -ja que proliferen
en l’època estiuenca i començament de la tardor -; farem el control i les
actuacions adients per evitar que es reprodueixi aquesta situació, sobretot de
cara al període càlid estacional del proper any.
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 36
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 19, 21, 22,
25, 26 i 28 de novembre i 2, 3, 11 i 12 de desembre de 2013 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. 50054, de 19 de novembre de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 20
de desembre de 2013.
EXPONE
La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Octubre de 2013 que
deroga la aplicación de la llamada “Doctrina Parot”, ha provocado la indignación
lógica y legítima por los efectos que supone la excarcelación de terroristas, violadores
y otros condenados por delitos muy graves.
Atendiendo al compromiso de esta ciudad y en coherencia con el obligado y sentido
apoyo y solidaridad con las víctimas.
RUEGO
Que se impulse y consensue con todos los grupos municipales representados en este
Consistorio una Declaración Institucional en la que se reafirme nuestro compromiso
de apoyo permanente a las víctimas del terrorismo y otros delitos muy graves ante el
hecho que sus autores se beneficiaran de esta injusta sentencia.”

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
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 50.054, de data 19 de novembre de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin contestades en
el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 20 de desembre de 2013, us comunico
que ens donem per assabentats de la vostra petició.”
2.- RGE núm. 50454, de 21 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
El pasado pleno de octubre se presentó una pregunta con nº 43748 sobre la
contraprestación económica cobrada por el sr. M.H., a la que se nos respondió que
ya fue contestada en marzo-abril de este año.
Al respecto reiterar la pregunta ya que en ningún momento hemos formulado
pregunta anterior respecto a esta persona.”
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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 pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 50.454 de data 21 de novembre de 2013 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 20 de desembre de 2013, en relació a “reiterar
conèixer la contraprestació econòmica cobrada pel senyor M.H.”.
Tal com vàrem informar-li el passat 22 de març, la contraprestació econòmica era de
l’equip que conformaven el sr. G.C. i el senyor M.H..
Ben atentament,”

3.- RGE núm. 50455, de 21 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Atendiendo que según el diari de l'Hospitalet está prevista la creación de huertos
sociales, solicitamos conocer dónde se instalarán y qué criterios se seguirán para su
adjudicación.”

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 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 50.455 i data 21 de novembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
els horts socials, us comunico que actualment hi ha horts socials al Parc de Can
Buxeres i està previst crear-ne al Parc de la Torrassa i a la Feixa Llarga (ubicació
viver municipal). Els criteris d’adjudicació s’estan treballant conjuntament entre les
entitats socials que gestionaran els horts i l’Ajuntament. L’adjudicació es farà en
funció d’aquests criteris i a través de les entitats socials que gestionin els horts en
cada cas.”
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4.- RGE núm. 50458, de 21 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Atendiendo que está previsto el recubrimiento de alcorques en más de 500 árboles,
solicitamos conocer si hay algún estudio referente a su viabilidad, toda vez que el
recubrimiento añadirà una dificultad al acceso al agua de estos árboles.”

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 50.458 i data 21 de novembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
el recobriment d’escocells a més de 500 arbres, us comunico que el material amb què
es fa el cobriment d’escocells té les característiques adequades per aquesta funció.
Aquest tipus de cobriment ja ha estat provat a d’altres indrets de la ciutat amb resultat
satisfactori.”
5.- RGE núm. 50460, de 21 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Atendiendo que según el diari de l'Hospitalet está previsto invertir 9,13 millones de
euros para mejoras en la vía pública en 40 actuaciones de microurbanismo,
solicitamos conocer dónde se harán estas actuaciones, la periodicidad temporal y el
coste de cada una de estas actuaciones.”

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 50.460 i data 21 de novembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
les actuacions de microurbanisme a la via pública, us comunico que aquesta
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informació va ser facilitada el passat mes de setembre a les reunions dels Consells
de Districte a les quals estan convocats els grups municipals, que formen part dels
Consells.”
6.- RGE núm. 50463, de 21 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Solicitamos conocer en qué consistirà la remodelación de los locales municipales de
las calles Iberia y Belchite y cual será el coste.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada 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 50.463 i data 21 de novembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
la remodelació dels locals municipals dels c. Iberia i Belchite, us comunico que el c/
Iberia es remodelarà per tal que pugui albergar el nou Casal de Pubilla Casas. Al c/
Belchite s’hi farà l’adequació per allotjar els serveis de la Regidoria dels Districtes 4 i
5. El preu de licitació d’aquests dos projectes és de 910.123,42€.”

7.- RGE núm. 50464, de 21 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Solicitamos conocer que cantidades de los fondos FEDER irán destinadas al futuro
Complejo Municipal Gornal.”

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
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 50.464 de data 21 de novembre de 2013 i, segons el que
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disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 20 de desembre de 2013, en relació a “conèixer
les quantitats dels fons FEDER destinades al futur complex municipal Gornal”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat pel senyor
Manuel Pérez, Assessor Tècnic de Plans Territorials i PAM.
Ben atentament,”
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 50464 i data 21.11.2013 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 20 de desembre de 2013, en relació al programa URBAN Gornal,
sol·licitant “conocer qué cantidades de los fondos FEDER irán destinadas al futuro
Complejo Municipal Gornal”, s’informa que l’URBAN GORNAL, programa cofinançat
amb Fons FEDER, inclou la construcció de dos equipaments: el Gornal Activa i el
Centre de Formació de Tècnics Esportius, amb una inversió pressupostada de
3.493.173,38€ i 5.094.319,48€, respectivament dels que el 50%, és a dir,
1.746.586,69€ del Gornal Activa i de 2.547.159,74€ del Centre de Formació de
Tècnics Esportius són Fons FEDER.
Per al proper 2014, també dins el programa URBAN GORNAL, hi ha previst el
cofinançament de les activitats de formació ocupacional del Dispositiu d’Orientació e
Inserció i del Centre de Recursos per Emprenedors i Autònoms (CREA) que
s’emmarcaran en el programa del nou equipament Gornal Activa, per un import total
de 225.500,00€, del que 112.500,00€ seran aportació de Fons FEDER.
Ben atentament,”
8.- RGE núm. 50466, de 21 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Atendiendo que este Ayuntamiento piensa incorporar una clausula de carácter
“social” en los pliegos de condiciones de las obras de más de 500.000€ de forma que
se den más puntos a las empresas que contraten personas paradas de l'Hospitalet,
solicitamos conocer cómo se articularà la colaboración con el SOC, si hay algún
protocolo, qué criterios se seguirán para la selección del personal.”

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
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Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 50.466 i data 21 de novembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
quins criteris se seguiran per a la selecció de personal alhora de contractar empreses
per a realitzar obres de més de 500.00€, us comunico que els criteris per a la selecció
de personal de les empreses, els marquen les pròpies empreses. I en relació amb
obtenir una puntuació més gran per contractar gent aturada, les empreses hauran
d’acreditar la situació laboral d’aquestes persones en el moment de presentar-se al
concurs.”
9.- RGE núm. 50470, de 21 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Al c. Comerç hi ha una mancança generalitzada de fanals, sobre tot en la zona prop
la cantonada del carrer Mestre Carbó (a l’alçada del núm. 70). En aquest punt,
anteriorment hi havia un fanal en façana que es va treure i no s’ha tornat a posar.
És per això que prego inspecció i col·locació urgent de fanals en aquest carrer per
evitar la situació d’inseguretat que hi ha donada la manca de llum.”

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 als precs que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb números i dates següents:
•
•
•
•
•
•
•

50.470 de 21/11/2013
50.776 de 22/11/2013
50.784 de 22/11/2013
53.510 de 12/12/2013
53.513 de 12/12/2013
53.514 de 12/12/2013
53.522 de 12/12/2013

segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin
contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 20 de desembre de
2013, us comunico que em dono per assabentat de les vostres peticions.”
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10.- RGE núm. 50776, de 22 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Al C. Rossend Arús 47, han ubicat diferents contenidors just enfront l’entrada del Bar
L’Ateneu. Al respecte sol·licitem estudi de trasllat dels mateixos ja que generen molta
brutícia i molèsties per aquest tipus d’activitat.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver i Vallés, per escrit de data 18 de desembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 9, RGE 50.470 de 21 de novembre de
2013.
11.- RGE núm. 50777, de 22 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Respecte les subvencions atorgades a diferents entitats de la ciutat sol·licitem
conèixer les quantitats atorgades els anys 2010, 2011, 2012 i 2013 a les entitats:
-

El Casalet
Associació d’estudiants de l'Hospitalet.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 50777 i data 22de novembre de 2013, i que s’havia de
contestar en el Ple Municipal el dia 20 de desembre de 2013, en relació a:
“Respecte les subvencions atorgades a diferents entitats de la ciutat sol•licito
conèixer les quantitats atorgades els anys 2010,2011,2012 i 2013 a les entitats:
•
•

El Casalet
Associació d’estudiants de l’Hospitalet.”
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Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
12.- RGE núm. 50779, de 22 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Solicitamos conocer qué calles engloba la denominación de zona comercial en cada
uno de los barrios de l'Hospitalet. Solicitamos el mapa de calles de las zonas
comerciales.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 50779 i data 22 de novembre de 2013 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 20 de desembre de 2013, en relació a les
zones comercials, l’informo:
Que a la ciutat de L’Hospitalet les zones comercials on hi ha comerç actiu, en la
majoria d’ocasions s’estructura al voltant d’un mercat municipal i, s’han anat ampliant
o disminuint, a mesura que ha anat canviant la configuració de la nostra ciutat, i les
activitats comercials.
Els principals carrers que a data d’avui, formen part de cada una d’aquestes zones
comercials són:
Districte I: Plaça de l’Ajuntament, C. Major, Rbla. Just Oliveres, C. Prat de la Riba, C.
Barcelona, Avda. Josep Tarradellas, C. Josep Prats, C. Mercat, C. Rossend Arús,
Plaça de Mossèn Homar, Passatge Rectoria, C. Príncep de Bergara, C. Roselles, C.
Tecla Sala, Plaça Repartidor, C. Tarragona, C. Baró de Maldà, Plaça Mare de Déu de
Montserrat, C. Església, C. Miquel Romeu (des del C. Enric Prat de la Riba fins a
Avda. Carrilet),C. Girona, C. Isabel la Catòlica, C. Estrella, Plaça Lluís Companya,
Avda Pau Casals (del C. Enric Prat de la Riba fins a Avda. Carrilet), i Rambla Marina
(des del C. Enric Prat de la Riba a Avda. Carrilet).
Districte II: C. Progrés, C. Dr. Martí Julià, C. Vaquer, C. Occident, C. Passatge Costa,
Ctra. Collblanc, C. Francesc Layret, C. Pujos, C. Mas, C. Rafael Campalans fins a C.
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Fortuny, Plaça del Mercat, Plaça Espanyola, C. Fortuny, C. Ferran i Clua, Plaça
Guernica, C. Llobregat, i Parc de la Marquesa
Districte III: Plaça Pius XII, Ctra. de Santa Eulàlia, C. Pareto, Avda. del Metro, C.
Unió, C. Doctor Fleming, C. Jacint Verdaguer, Avda. del Carrilet, C. Anselm Clavé, C.
Buenos Aires, C. Muns, i C. Comerç.
Districte IV: C. La Florida, Avda. Masnou, Avda. Miraflores, Avda. Ponent, C.
Enginyer Moncunill, C. Pedraforca, C. Aigües de Llobregat, C. Llevant, C. Florida,
Avda. Primavera,i Avda. del Torrent Gornal.
Districte V: C. Luarca, C. Vinaròs, C. Severo Ochoa, C. Rosa d’Alejandría, C. Mina,
C. Marcel•lí Esquius, C. Amapolas, C. Naranjos, C. Hierbabuena, C. Maladeta, i C.
del Molí (fins Avda. Electricitat).
Districte VI: Avda. Mare de Déu de Bellvitge, Avda. Europa, C. Ermita, Passeig Joan
XXIII, i Carrers al voltant Merca-2 Bellvitge, Mercat de Bellvitge, i Galeries Marina
Center.
Atentament,”
13.- RGE núm. 50780, 22 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
El c. Castelao entre c. Aprestadora i Granvia és de doble sentit, mentre que de c.
Aprestadora a carretera de Santa Eulàlia continua sent d’un sentit. Veïns d’aquest
carrer sol·liciten que tot el c. Aprestadora sigui només d’un sentit.
Al respecte sol·licitem conèixer els motius pels quals aquest primer tram és de doble
sentit i preguem un estudi de viabilitat perquè tot el carrer Castelao, tal i com
demanen molts veïns, sigui només d’un sentit.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit,
’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment
diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada amb
número 50780 i de data 22/11/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Regalment Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
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se celebrarà el proper dia 20/12/2013 en relació a: “...El C. Castelao entre C.
Aprestadora i Granvia és de doble sentit, mentre que de c. Aprestadora a Carretera
de Collblanc....”
Resposta:
Amb la posada en marxa de la nova Granvia es van haver de fer molts nous
recorreguts per garantir la gran mobilitat de la zona.
Un d’aquests moviments va ser convertir en doble sentit de circulació el carrer
Castelao des del carrer Aprestadora fins a Granvia.
En el transcurs d’aquest temps es va poder observar que aquest doble sentit era
mimètic al que es produïa en carrer Can Tries i facilitava la mobilitat dels veïns dels
barris per accedir directament al pas soterrat de Granvia sense haver de voltar per la
pl. Europa que, com vostès saben, és un indret on, per la ubicació de centres
generadors de mobilitat, és més factible que pateixi moments de saturació.
Per aquest fet i donat que l’únic perjudici immediat per als veïns era la impossibilitat
d’aparcar en doble filera (infracció habitual en aquest tram de carrer), i també que el
doble sentit a més d’afavorir, com hem dit, la mobilitat dels veïns del barri, contribuïa
a reduir la velocitat dels vehicles que hi circulen, es va decidir mantenir el doble sentit
de la via.
Per tots aquests motius es considera que continua sent adient mantenir el doble
sentit de circulació al carrer Castelao entre Aprestadora i Granvia.
Ben atentament,”

14.- RGE núm. 50784, de 22 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 20
de desembre de 2013.
Al c. Comerç, hi ha una mancança generalitzada de fanals, sobre tot en la zona prop
la cantonada del carrer Mestre Carbó ( a l’alçada del núm. 68 del c. Comerç). En
aquest punt, anteriorment hi havia un fanal en façana que es va treure i no s’ha tornat
a posar.
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És per això que prego inspecció i col•locació urgent de fanals en aquest carrer per
evitar la situació d’inseguretat que hi ha donada la manca de llum.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver i Vallés, per escrit de data 18 de desembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 9, RGE 50.470 de 21 de novembre de
2013.

15.- RGE núm. 51065, de 25 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 20
de desembre de 2013.
En Av Catalunya parterre central, desde c. Granada a Garrofers, está muy sucio con
abundantes latas de cerveza, botellas de vidrio, papeles, etc. debido a que los
sábados noche se hace botellón en este lugar. Es por ello que ruego se hagan las
inspecciones oportunas y se corrija esta situación.
Asimismo informo que la bebida que se tira en ese parterre según los vecinos es
comprada en bodega al por mayor Harsidhu por lo que ruego inspección respecto
horarios y condiciones del local.
De igual forma, en la c. Teide, desde Av. del Norte a C. Granada, hay tendido
eléctrico en las fachadas de los edificios. Solicito conocer el motivo por el cual no ha
sido retirado dado que en el resto de la c. Teide ya se ha soterrado.
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Por último en Av. del Norte 17 hay un centro de culto “mezquita ALARRKAME
EBNIABI ALARKKAME”. Al respecto solicitar si hay quejas vecinales sobre la
actividad que en este centro se desarrolla y si reúne los requisitos pertinentes para
ello.”

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 51.065 i data 25 de novembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
diverses qüestions d’alguns carrers del barri de La Florida, us comunico el següent:
Quant al parterre central de l’av. Catalunya i la brutícia al seu voltant, dir-vos que ens
donem per assabentats.
Quant al cablejat elèctric de les façanes dels edificis del c. Teide, us comunico que
aquest es troba en bones condicions d’ús. No existeix l’obligació de soterrar aquests
tipus d’instal·lacions.
Quant al centre de culte de l’av. del Nord, 17, us comunico que un cop consultats els
arxius de la secció de llicències d’activitats, complia, en el moment de concessió de la
llicència, amb tots els requisits per a desenvolupar la seva activitat.”

16.- RGE núm. 51067, de 25 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Tiene el Ayuntamiento información sobre cuántos vecinos de la ciudad viven en
régimen de alquiler y cuantos en régimen de propiedad?
En caso que así sea, solicitamos conocer que porcentaje vive de alquiler y de
propiedad en los barrios de San José, Sanfeliu, Centre, Bellvitge, Gornal, Collblanc,
La Torrasa, Santa Eulalia, Granvia, La Florida, Las Planas, Pubilla Casas y Can
Serra.”

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
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Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 51.067 i data 25 de novembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
el percentatge de veïns que viuen en règim de lloguer o de propietat a diversos barris
de la ciutat, us comunico que per tenir aquesta informació s’haurien d’adreçar als
organismes que existeixen sobre aquest tema: Registre de la Propietat, Col•legi
d’Administradors de Finques de Catalunya, Associació d’Agents Immobiliaris de
Catalunya, etc.”

17.- RGE núm. 51264, de 26 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Los vecinos de la zona de la Ciudad de Justicia nos han manifestado su desacuerdo
con la gestión municipal del entorno y han lamentado el abandono que sufren desde
hace años al no atender sus quejas y reivindicaciones.
Después de mantener una reunión con los vecinos de la zona de la Ciudad de la
Justicia del barrio de Santa Eulàlia, desde el Grupo Municipal Popular solicitamos
información sobre varios temas:
APARCAMIENTO
Los vecinos de la zona de viviendas de Gran Vía Centre reivindican desde años un
Plan de Aparcamientos que dé respuesta a sus necesidades, agravadas
notablemente desde la construcción de la Ciudad de Justicia.
Existe una zona de aparcamiento en superficie reservada a trabajadores y
personal de los Juzgados en las calles del entorno a la Ciudad de la Justicia?
Si es así, tiene esta zona alguna limitación horaria? Fuera de este límite
horario, es zona de aparcamiento libre?
Existe en el aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia una zona
reservada a trabajadores y personal de los Juzgados? Cuántas plazas?
Dadas las quejas y a petición de los vecinos, ROGAMOS se estudie la
viabilidad de eliminar el espacio de aparcamiento reservado en superficie al
subterráneo para dejar libre la zona de aparcamiento a los vecinos

LIMPIEZA
Los vecinos de la zona se quejan de conductas incívicas en varios sentidos. Dicen
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que los contenedores siempre están desbordados de basura (cuando no se dejan en
la calle), y consideran que el número de contenedores son insuficientes.
¿Tiene constancia el Equipo de Gobierno de las quejas de los vecinos de la
zona que denuncian la falta de contenedores que provoca un entorno lleno de
basura, fuera de los contenedores?
¿Existe alguna previsión urgente de instalar más contenedores de la zona
para solucionar el problema?

Dadas las quejas y a petición de los vecinos, ROGAMOS incrementar de
contenedores de basura en la zona para paliar el déficit y erradicar la mala imagen
que se está proyectando de la ciudad a las personas que visitan la Ciudad de la
Justicia.
VIVIENDAS DE ADIGSA
Además se quejan que en el entorno del bloque de viviendas de ADIGSA, se
producen peleas, altercados, mal uso del entorno, etc.
Dadas las quejas y a petición de los vecinos, ROGAMOS un mayor control
Guardia Urbana y corrección de las infracciones, sobre todo en cuanto a los coches
que estacionan indebidamente en la zona ya que impiden el tránsito de sillas de
ruedas, cochecitos de bebé y carritos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de les respostes per escrit, efectuades pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, i pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que respectivament diuen:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada amb
número 51264 i de data 26/11/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Regalment Orgànic de Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/12/2013 en relació a: “APARCAMIENTO...Los vecinos
de la zona de viviendas de Gran Via Centre reivindican desde años un Plan de
Aparcamientos...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar aquesta informació.
Ben atentament,”
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 51.264 i data 26 de novembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
els contenidors de la zona de Gran Via Centre, us comunico que als contenidors
existents no s’hi ha detectat desbordaments. Hi ha zones de l’entorn de la Ciutat de la
Justícia on no s’hi poden instal•lar bateries de contenidors per qüestions de
seguretat. D’altra banda, no tenim constància de queixes de veïns de la zona per la
manca de contenidors.”
18.- RGE núm. 51748, de 28 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 20
de desembre de 2013.
Respecte al manteniment de jardineria de la ciutat, aquesta Regidora i el seu Grup
Polític sol·licitem saber :
Si hi ha previst plantar noves espècies de plantes els parterres de la Plaça de
la Llibertat, ja que n’hi ha moltes mortes.
.
Si han previst arreglar les plantes dels parterres de la Avda. Primavera, que
estan en mal estat.”

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 51.748 i data 28 de novembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
la jardineria de la Pl. llibertat i l’av. Primavera, us comunico que, està previst procedir
a la replantació de les jardineres de la pl. Llibertat. Quant als parterres del c/
Primavera, el seu manteniment es troba dins de la programació d’actuacions als
espais verds de la Ciutat.”

19.- RGE núm. 51753, de 28 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 20
de desembre de 2013.
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Respecte el recordatori Llibret/DVD repartit amb motiu del final de l’exposició “ La
muntanya de Sal”, que ens han fet arribar aquesta setmana, sol•licitem la següent
informació :
-

Quants exemplars s’han repartit
Destinataris
Cost unitari i total
Quines institucions col•laboren en el pagament”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 51753 i data 28 de novembre de 2013 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 dia 20 de desembre de 2013, sol·licitant diferent
informació respecte el recordatori llibret/DVD repartit amb motiu del final de
l’exposició “La muntanya de Sal”, em plau adjuntar-li l’informe del Director del Centre
Cultural Tecla Sala, en el que dóna resposta a la informació sol·licitada.
Cordialment,”
“En relació a la pregunta del grup polític del Partit Popular de Catalunya, de data 26
de novembre de 2013, amb registre general d’entrada número 51.753 i registre
d’alcaldia 2.032, que diu del tenor,
Informo el següent:
Respecte al recordatori Llibret/DVD repartit amb motiu del final de l’exposició “La
muntanya de sal”, que ens han fet arribar aquesta setmana, sol·licitem la següent
informació:
•

Quants exemplars s’han repartit i destinataris
Consistori: 27
Artistes vinculats a l’exposició: 42
Generalitat i Diputació: 10
Entitats i equipaments cultural de la ciutat: 12

•

TOTAL 91

Cost unitari i total
S’han editat 150 exemplars
Cost total: 2798 euros
Cost unitari: 18,65 euros
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•

Quines institucions col·laboren en el pagament
El pagament s’ha fet en càrrec al pressupost del Centre Cultural Tecla Sala, entès
com un mitjà de difusió de les exposicions programades. Aquest pressupost es
nodreix de l’aportació municipal i de les subvencions rebudes per la Generalitat
de Catalunya i la diputació de Barcelona.”

20.- RGE núm. 510756, de 28 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Respecte a les modificacions urbanístiques previstes al carrer Reforma, aquesta
Regidora i el seu Grup Polític sol•licitem conèixer:
Si el tram comprès entre els carrers Frederic Prats i Alvarez de Castro també
s’arreglarà, ja que els veïns es queixen de que la vorera és molt estreta, tenint en
compte que hi passen molts nens per anar a l’escola i al Poliesportiu.”

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 51.756 i data 28 de novembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
les modificacions urbanístiques previstes al c. Reforma, us comunico que durant l’any
2014 es procedirà a la reurbanització d’aquest carrer entre els carres Frederic Prats i
Álvarez de Castro.”

21.- RGE núm. 52164, de 2 de desembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
Respecte a diferents queixes relatives a les molèsties que pateixen els veïns de la
Plaça Lluís Companys, aquesta Regidora i el seu Grup Polític sol•licitem conèixer:
Si és possible traslladar el pipican a una zona del barri que no estigui tan a
prop de les vivendes, ja que els veïns es queixen de mals olors, sorolls, etc., donada
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la proximitat del pipican a sota dels balcons, que fa que tinguin molèsties a totes
hores del dia i de la nit.
Si és possible incrementar a la plaça Lluís Companys la presència de la
Guàrdia Urbana a peu, per a fer complir l’Ordenança del Civisme, per les molèsties
que pateixen els veïns pels gossos que corren sueltos pels jardins i les persones que
no respecten l’espai, amb botellons i sorolls.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de les respostes per escrit, efectuades pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, i pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
Alfons Bonals Florit, que respectivament diuen:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 52.164 i data 2 de desembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
les queixes dels veïns referents al pipican de la pl. Lluís Companys, us comunico que
la ubicació d’aquest pipican es va decidir per considerar-se la més adient. D’aquesta
manera els gossos tindran el seu propi espai en les condicions correctes d’higiene i
en convivència amb la resta d’espais destinats a les persones.”
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada amb
número 52164 i de data 01/12/2013, 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 20/12/2013 en relació a: “...Es possible incrementar a la
Plaça Lluis Companys la presencia de Guardia Urbana a peu, per a fer complir...”
Resposta:
La freqüència del dispositiu de vigilància d’aquesta plaça està contemplada com a
punt de vigilància dintre del servei dels agents de zona i es realitza amb periodicitat.
També es controla per part dels agents de proximitat de matí i tarda.
Ben atentament,”
22.- RGE núm. 52409, de 3 de desembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
Solicitamos conocer el importe de la iluminación navideña encargado a Carlight, así
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como el coste del árbol de navidad y el coste de los adornos del árbol.
Asimismo solicitamos conocer el coste de la instalación y mantenimiento del muñeco
de hielo, empresa que lo realiza y si se ha contratado algún tipo de vigilancia privada
para este montaje navideño, conocer el coste de la misma.”

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
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 52.409 de data 3 de desembre de 2013 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 20 de desembre de 2013, en relació a “conèixer
diverses informacions envers el Programa de Nadal”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora Begoña Baldó, Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 3 de desembre
d’enguany, pel regidor del grup municipal del PPC, senyor J.Javier Díez Crespo, pel
que fa a la pregunta amb número de registre 2060, en què sol•licita diverses
informacions envers el Programa de Nadal.
•
Cost de la il·luminació realitzada per l'empresa Carlight S.L.U.: 11.260 euros.
•
Cost de l’arbre de Nadal inclòs el muntatge i la decoració amb gespa:
5.678,28 euros
•
Decoració de l’arbre am boles de 21 cm de diàmetre: 440 euros
•
Instal·lació i manteniment de la nina de neu de gel realitzada per l’empresa
Hielos Torné y Cía, SL, per un import de 2.000 euros.
•
El cost de la vigilància privada ha estat assumida per mitjà del contracte de
serveis de vigilància i seguretat d’edificis municipals.
Tots aquests imports són sense incloure l’IVA corresponent.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
23.- RGE núm. 53331, de 11 de desembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
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Atendiendo el elevado coste económico que supone para las arcas municipales los
tres asesores del Área de Seguridad, Convivencia y Civismo solicitamos conocer qué
formación académica o experiencia profesional tienen para poder ejercer
adecuadamente sus funciones.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 53331 i data 11 de desembre de 2013 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 20 de desembre de 2013, en relació a:
Atendiendo el elevado coste económico que supone para las arcas municipales los
tres asesores del Área de Seguridad, Convivencia y Civismo solicitamos conocer qué
formación académica o experiencia profesional tienen para poder ejercer
adecuadamente sus funciones.”
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

24.- RGE núm. 53354, de 11 de desembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
Atendiendo que este ayuntamiento emplea un nuevo sistema de limpieza de los
contenedores para minimizar los malos olores producidos por los restos de materia
orgànica con un producto líquido integrado por microorganismos.
Solicitamos conocer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Si se aplica a todos los contenedores de la ciudad o solo a una parte.
Si se aplica en todas las épocas del año o solo en los meses de calor.
En qué consiste este producto.
Qué clase de bacterias se utilizan
Que compuestos químicos lleva este producto
El nombre de la empresa encargada si es distinta a FCC
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7. Que coste tiene para la ciudad
8. ¿Tiene algún riesgo potencial sobre la salud de las personas?
9. ¿Cuenta con certificados sanitarios? En caso afirmativo ¿cuales?

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 53.354 i data 11 de desembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
el nou sistema de neteja dels contenidors, us comunico que el producte que s’utilitza
per a la eliminació de les males olors s’anomena MICRODOR, i s’està aplicant des
d’inicis de l’estiu passat en aquells contenidors que es troben ubicats a prop dels
habitatges. Consisteix en una fórmula líquida integrada per microorganismes naturals
seleccionats, tensioactius i agents perfumats. L’aplicació del producte la fa l’empresa
concessionària del servei de neteja. Aquest producte no suposa cap risc per a la salut
de les persones ni per al medi ambient.”
25.- RGE núm. 53426, de 12 de desembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
Respecte a la conferència impartida pel professor Jordi Sabater dins del Consell
Social dels Serveis Socials del dia 10 de desembre, aquesta Regidora i el seu Grup
Polític sol·licitem saber:
-

El import pagat al professor per la conferència.
El total de despeses originades per l’acte del Consell.”

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:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 53.426 i data 12 de desembre de 2013 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 20 de desembre de 2013, en relació a la
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conferència impartida a la sessió plenària del Consell Municipal de Serveis Socials
del dia 10 de desembre de 2013, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per
recavar la informació.
Atentament,”
26.- RGE núm. 53510, de 12 de desembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para el próximo
Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
Ruego se mejore la limpieza en el entorno de la calle Aigues de Llobregat i Esteba
Grau. Asímismo informo que según comentan algunos vecinos podría haber
“trapicheo de drogas” en el entorno de c. Aigues de Llobregat con El•lipse y Aigues
de LL. con Esteba Grau por lo que ruego se realicen las inpecciones oportunas.

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver i Vallés, per escrit de data 18 de desembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 9, RGE 50.470 de 21 de novembre de
2013.
27.- RGE núm. 53513, de 12 de desembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para el próximo
Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
Por la presente ruego se mejore la limpieza en el entorno de las calles Amapolas,
Hierbabuena y Rosa de Alejandría. Asimismo comunicar que en calle Amapolas,
junto Escola Bressol La Casa del Molí hay un alcorque en mal estado, por lo que
ruego se arregle lo antes posible.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver i Vallés, per escrit de data 18 de desembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 9, RGE 50.470 de 21 de novembre de
2013.
28.- RGE núm. 53514, de 12 de desembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
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Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para el próximo
Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
Por la presente ruego la mejora de la limpieza del entorno de la calle Rosellón.

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver i Vallés, per escrit de data 18 de desembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 9, RGE 50.470 de 21 de novembre de
2013.

29.- RGE núm. 53516, de 12 de desembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
Solicitamos conocer , desde el curso 2010 hasta el actual, cuantos alumnos de
nuestra ciudad se han beneficiado de una beca comedor, desglosado por cursos
escolares, y etapas educativas.”

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:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 53.516 i data 12 de desembre de 2013 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 20 de desembre de 2013, en relació a les
beques de menjador des de l’any 2010, dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga
per recavar la informació.
Atentament,”

30.- RGE núm. 53517, de 12 de desembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
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Solicitamos conocer el mapa de Centros de Culto de nuestra ciudad, por ubicación
exacta, barrios, tipo de centro, tipo de religión, etc.”

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 53.517 i data 12 de desembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
conèixer el mapa de Centres de Culte de la ciutat, us comunico que podeu demanar
cita a la ponència d’aquesta l’Àrea, la qual us facilitarà tota la informació sobre aquest
tema.”
31.- RGE núm. 53518, de 12 de desembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
Respecto a los hoteles de entidades que albergan diferentes entidades de la ciudad
solicitamos conocer:
1.- Que asociaciones componen cada Hotel de entidades, horarios de las mismas y si
existen plazas libres, lista de espera, requisitos para ocupar estos espacios.
Información por cada Hotel y barrio
2.- Conocer que gastos tiene cada entidad ( cuotas mensuales, seguros, alquiler,
consumos, etc?”

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
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 53518, de data 12 de desembre de 2013 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 20 de desembre de 2013, en relació a “conèixer
dades sobre els hotels d’entitats de la ciutat”.
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
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informació necessària.
Ben atentament,”
32.- RGE núm. 53519, de 12 de desembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
En la c. Garrofers, cerca de la parada de metro de La Florida, según comentan los
vecinos se producen actos incívicos y peleas en vía publica, por lo que ruego se
realicen las comprobaciones oportunas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’Entrada amb número
53519-53520-53521 i de data 12712/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple.
Resposta:
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.
Ben atentament,”
33.- RGE núm. 51067, de 25 de novembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para el próximo
Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
En la c. Bobilas 102 se producen de forma habitual peleas los fines de semana,
según comentan los vecinos. Es por ello que ruego se realice inspección al respecto.”

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 19 de desembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 32, RGE 53.519 de 12 de desembre de 2013.

…/…

198

34.- RGE núm. 53521, de 12 de desembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para el próximo
Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
Según manifiestan vecinos en Isabel la Católica numerosas bicicletas bajan a gran
velocidad por la acera con el consiguiente riesgo por lo que solicito control al
respecto.”

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 19 de desembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 32, RGE 53.519 de 12 de desembre de 2013.
35.- RGE núm. 53522, de 12 de desembre de 2013.
“El grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para el próximo
Pleno del día 20 de diciembre de 2013.
En el entorno de la C. Famadas ( entorno de las discotecas) existe un dispositivo de
limpieza de fin de semana. Parece ser que el horario de limpieza de la zona de
Hospitalet, es distinto al que se realiza en Cornellá.
Según manifiestan los vecinos, sería mejor que se adelantase a las 8 de la mañana,
coincidiendo con el horario de limpieza de Cornella, ya que en numerosas ocasiones
cuando salen los vecinos a pasear , las calles aún están sucias.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver i Vallés, per escrit de data 18 de desembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 9, RGE 50.470 de 21 de novembre de
2013.
36.- RGE núm. 53528, de 12 de desembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 20 de desembre de 2013.
Atendiendo a la concentración de hoy a las 12 hs, en la puerta del Ayuntamiento en
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protesta por el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, convocada por UGT, CCOO y la Asamblea de Alcaldes.
Atendiendo a la situación de bonanza económica (superávit) de la que se jacta este
Ayuntamiento.
Este regidor solicita conocer:
1.- ¿Qué competencias de este Ayuntamiento se verán afectadas por la entrada en
vigor de esta Ley?
2.- ¿Qué hace actualmente este Ayuntamiento que no podrá hacer a partir de la
entrada en vigor de esta Ley?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 53528 i data 12 de desembre de 2013, i que s’havia de
contestar en el Ple Municipal el dia 20 de desembre de 2013, en relació a:
“……
Este regidor solicita conocer:
1.- ¿Qué competencias de este Ayuntamiento se verán afectadas por la entrada en
vigor de esta Ley?
2.- ¿Qué hace actualmente este Ayuntamiento que no podrá hacer a partir de la
entrada en vigor de esta Ley?.”
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

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
28 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 20 de
febrer i 11 de març de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
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Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 53481, de 12 de desembre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 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
20-12-2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que segons la informació publicada al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament
de l’Hospitalet (any 2013) a la categoria de personal eventual s’observa que l’equip
de govern disposa de 19 assessors/ assessors tècnics.
PREGUNTA
1 .- Demanem informació sobre el nivell de formació de les 19 persones que presten
funció d’assessorament a l’equip de govern.”

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 d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 53481 i data 12 de desembre de 2013 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 20 de desembre de 2013, en relació a:
Atès que segons la informació publicada al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament
de l’Hospitalet (any 2013) a la categoria de personal eventual s’observa que l’equip
de govern disposa de 19/assessors/assessors tècnics.
1.- Demanem informació sobre el nivell de formació de les 19 persones que presten
funció d’assessorament a l’equip de govern.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
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2.- RGE núm. 53483, de 12 de desembre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 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
20-12-2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a la nostra pregunta sobre les molèsties que pateixen els veïns de la plaça
de Camilo José Cela i davant la nostra petició de posar-hi tanques protectores va
rebre la resposta següent per part del Tinent d’Alcaldia Francesc J. Belver: “us
comunico que no està previst posar tanques protectores ja que no és convenient
tancar un espai públic de pas de veïns”.
Vista aquesta resposta i atenent a que no es farà el tancament de la plaça però
tampoc se’ns informa de les mesures que es pensen dur a terme per tal de garantir el
descans dels veïns.
PREGUNTA
1 .- Quines mesures es pensen dur a terme per garantir el descans dels veïns
d’aquesta plaça i evitar les molèsties provocades pels jocs de pilota?
2.- Quan començaran a aplicar-se?
3.- Si no es pensa fer res al respecte, per quin motiu?”

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:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada amb
número 53483 i de data 12/12/2013, 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 20/12/2013 en relació a : “...Atès que a la nostra pregunta
sobre les molèsties que pateixen els veïns... 1.Quines mesures es pensen dur a
terme per garantir...”
Resposta:
Desde el mes de junio hasta hoy han habido unas 12 llamadas, un par de llamadas
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por mes, aunque en el mes de noviembre se ha producido alguna más.
Por parte de los agentes de Proximidad y por los agentes de zona se contempla
como punto de vigilancia dentro de su servicio diario lo que quiere decir que se
frecuenta la plaza diariamente por los agentes en la medida que el servicio lo permite
actuando cuando se detectan este tipo de incidenicas, sin perjuicio de atender las
llamadas de los vecinos.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 53486, de 12 de desembre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 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
20-12-2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’arbre que hi ha plantat davant del número 216 de l’avinguda de la Mare de
Déu de Bellvitge per la seva mida i grandària molesta als veïns d’aquest edifici.
Vist que aquests veïns asseguren que aquest arbre necessita ser podat ja que, entre
d’altres coses, les seves branques (sobretot quan arriba el bon temps i estan florides)
arriben fins a les seves finestres havent-se donat el cas que, en certs casos,
aquestes hagin fins i tot entrat dins els habitatges.
Atès que els veïns ja han presentat queixa a la regidora però, tot i així, el problema
encara persisteix.
PREGUNTA
1 .- Es pensa podar aquest arbre? Si és que si, quan? Si és que no, per quin motiu?
2.- Quantes vegades s’ha realitzat la poda d’aquest arbre?
3.- Quines mesures es pensen dur a terme per evitar les molèsties que aquest arbre
provoca als veïns?”

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
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Ajuntament amb número 53.486 i data 12 de desembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
l’arbre plantat davant el número 216 de l’av. Mare de Déu de Bellvitge, us comunico
que aquest arbre gaudeix d’un règim de manteniment en funció de les seves
necessitats. La poda de l’arbrat de la ciutat es fa seguint la programació que
anualment realitza el Departament de Parcs i jardins.”
4.- RGE núm. 53488, de 12 de desembre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 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
20-12-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al ple del 26 d’octubre d’enguany, aquest grup va presentar una pregunta
sobre les fortes pudors del clavegueram de la zona dels carrers Provença, Femades,
Francesc Moragues i Santa Rosa (registre entrada 49.470).
Vist que la resposta rebuda no respon a les preguntes formulades ja que només se’ns
informa dels motius que poden originar les pudors però, en cap cas, se’ns informa si
es duran a terme actuacions concretes en aquesta zona per tal de solucionar el
problema.
Atès que no parlem d’un problema ocasional de males olors del clavegueram si no
d’una situació constant i, per tant, molt molesta.
PREGUNTA
1 .- Quines mesures pensa dur a terme l’equip de govern per tal de solucionar el
problema que existeix amb el tram de clavegueram d’aquesta zona?
2 .- Quan les començarà a dur a terme?
3.- Quina és la raó per la qual aquest tram de clavegueram presenta aquest problema
constant de males olors?
4.-Si no es pensa dur a terme cap acció concreta en aquest tram: per quins motius?”

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 53.488 i data 12 de desembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
el clavegueram ed la zona dels carrers Provença – Femades i Francesc Moragas i
Santa Rosa, us comunico, tal com li vam respondre a l’anterior PLE, que les causes
que provoquen les males olors poden ser múltiples. De fet, en breu procedirem a la
millora del col•lector que transcórrer pel c. Femades.”
5.- RGE núm. 53489, de 12 de desembre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 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
20-12-2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al ple del 26 d’octubre d’enguany, aquest grup va presentar una pregunta
sobre el fet que l’espai del carrer de Femades, comprès entre el c. Josep Maria de
Sagarra fins a arribar a la Masia Museu Serra, és utilitzat com a pipi-can i presenta un
nivell de brutícia considerable (registre entrada 49.473).
Vist que la resposta de l’equip de govern vers aquesta problemàtica va ser afirmar
que “els serveis programats en aquella zona són suficients per aquell espai”.
Atès que el veïnat de la zona no opina el mateix doncs, constantment, es troben
femtes de gos i altres deixalles en aquest tros de carrer.
PREGUNTA
1.- A través de quins indicadors es valora si els serveis de neteja programats són els
suficients per aquella zona?
2- Com que el veïnat considera que el nivell de neteja no és suficient, quines accions
es pensen dur a terme per tal de solucionar aquest problema amb la neteja d’aquest
tram de carrer?
3- Si no es pensa dur a terme cap acció: per quin motiu?”

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:

…/…

205

“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 53.489 i data 12 de desembre de 2013, 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 20 de desembre de 2013, en relació amb
el servei de neteja del c. Femades entre c. Josep Mª de Segarra i fins la Masia Museu
Serra, us comunico que els serveis es programen en funció del tipus de carrer, el
tipus d’ús de l’espai i la intensitat d’utilització d’aquest. Mitjançant els serveis
d’inspecció es fa el seguiment i control dels serveis programats. Considerem que els
serveis són suficients i es presten correctament.”

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no tenim res més, hi havia Precs i Preguntes, hi ha algun prec o alguna
pregunta? Hi ha quatre, per aquí hi ha alguna? No? Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres volem preguntar si aquest any a la Cavalcada de
Reis participarà, com ha vingut fent, la guàrdia urbana muntada a cavall, participarà?
I en cas negatiu, si vostè em diu que sí, ja no continuo.

SR. BONALS
No.

SR. PÉREZ FORT
No participarà, val. Nosaltres, en aquest cas, demanem que reconsiderin aquest fet,
ja que la guàrdia urbana muntada a cavall és un fet que s’està venint realitzant en les
darreres cavalcades i, a més a més, penso que no s’ha de visualitzar en un acte que
es fa una vegada a l’any, la veritable situació de crisi que tenim i retallar això, per la
qual cosa demanem que en un acte ple de fantasia i il·lusió, que és un servei que es
dóna a la infanta, a la infantesa, a la infanta no, es dóna a la infantesa de la nostra
ciutat, doncs reconsiderin vostès la qüestió, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Bas.
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SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. La meva pregunta també venia en el tema de la
Cavalcada de Reis, que ara vindrà aviat, l’any passat desgraciadament a Màlaga va
morir un nano atropellat per una de les carrosses, aquest any moltes ciutats estan
prenent mesures pel fet que hi hagi màxima seguretat. Sabem que des de les
carrosses els nens tiren els caramels, els caramels cauen prop de les carrosses i és
una mica perillós. Per exemple, a Les Palmes de Gran Canària s’ha prohibit tirar
caramels, que, clar, és una mesura dràstica, ja sabem que ens agrada, des de
Barcelona s’han posat uns canons perquè els caramels caiguin més lluny i no hi hagi
perill, a Saragossa els caramels es donaran a la mà, és a dir, la pregunta és si aquí a
Hospitalet s’ha pensat en alguna mesura de seguretat, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, en primer lloc, a mi m’agradaria donar la benvinguda i
agrair als tècnics que participen avui en tot el tema de la retransmissió, per primera
vegada a la nostra història de la ciutat, dels plens municipals a través d’Internet, per
tant, m’agradaria donar la benvinguda i agrair la feina que fan a partir d’ara. Una feina
que ha estat possible gairebé també...

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas, estem en precs i preguntes, ho dic perquè..., em sembla molt bé que...

SRA. ESPLUGAS
Sí, sí, sí, i gràcies a una moció del Partit Popular que es va aprovar i que també
preguem que quan es faci la retransmissió en diferit per la tele, doncs que no s’editi
massa, que es passi íntegrament i que, per tant, no beneficiï només a un grup polític.
I, en aquest sentit, dels mitjans de comunicació, m’agradaria preguntar, perquè el
mes passat, en el Ple municipal passat, el Sr. Belver em va dir que ens presentaria
en aquest Ple el Reglament de mitjans de comunicació, es va dir que seria en el mes
de desembre, però no va dir l’any, llavors m’agradaria saber si en principi seria en el
2014, perquè ja portem gairebé tota la democràcia sense aquest reglament. Moltes
gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. En este caso sí que sabemos el año, el equipo de
gobierno se comprometió que al final de este año 2013 se traería un informe sobre el
futuro de Can Trabal y todavía no sabemos nada de cómo va a quedar Can Trabal.
Y yo, visto lo visto Sra. Alcaldesa, yo hago una propuesta, no sé si usted la verá bien,
que hablemos en la Junta de Portavoces quizás de modificar el Reglamento de
Participación, para que las entidades que vengan al Pleno sí que dispongan de un
poco más de tiempo para poder hablar y que también lo podamos tener los grupos
políticos. Y lo digo (s’escolten veus entre el públic) ¿puedo hablar? Sra. Alcaldesa
ahora no les dice nada a ellos parece, lo digo ahora, porque cuando según quien
viene se puede permitir y cuando según quien viene no se le puede permitir. Por
tanto, si a partir de ahora lo reglamentamos, venga el que venga, en contra de unos o
en contra de otros, tendrán todos el mismo tiempo y yo creo que eso es lo que se
debe hacer, y no que sea discriminatorio en función de que si el que viene habla de
mí o habla de ti.

SRA. ALCALDESSA
A ver, yo entiendo que todo es aquí muy relativo, es decir, yo no creo que aquí nadie
venga en contra de nadie. Aquí, en todo caso, hay personas que representan
entidades, representan ciudadanos, que vienen a favor de la defensa de los
ciudadanos y ciudadanas, si usted se lo toma como que van en contra suya, pues me
parece fantástico. Pone encima de la mesa un “prec”, que es que se revise el
reglamento, yo, sinceramente, un reglamento que acabamos de aprobar, después de
un largo debate por parte de todos los grupos, bueno, usted lo pone encima de la
mesa y, en todo caso, será la Junta de Portavoces quien valore la conveniencia o no
de abrir otra vez el debate respecto al reglamento, en estos temas y posiblemente en
otros. En todo caso, era un “prec”, entiendo, y lo dejamos ahí.
La Sra. Esplugas, bueno yo, perdone, pero me parece, con todo mi respeto, usted
saluda a los técnicos y me parece muy bien, y luego los cuestiona, pues me parece
poco elegante como mínimo. Sra. Esplugas, déjeme hablar, a ver, un poquito de
paciencia, nos escuchamos unos a otros, en todo caso, usted ha hecho un “prec” que
forma parte de la responsabilidad y del trabajo que los técnicos tienen para realizar
las funciones que tienen, esto no es, a diferencia de lo que usted pueda pensar o de
lo que usted pueda imaginar o de lo que su grupo pueda hacer en otros municipios y
en otras comunidades, aquí los técnicos son los que hacen su trabajo y
políticamente, como usted se puede imaginar, aquí no están al dictado de ningún
partido político, ni del gobierno. Y para que a usted le quede claro, esto se está
retransmitiendo íntegramente, o sea, que no se preocupe.
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Respecto al tema de seguridad, tanto por parte del Sr. Pérez, como de la Sra. Bas, o
el Sr. Pérez no tanto por el tema de seguridad, pero sí que comentaba el tema de la
Cabalgata, decía si iba a haber el tema de los caballos o de la guardia urbana
montada a caballo, no es un problema económico, es un tema de seguridad y, por
tanto, no se va a, este año, porque hubo el año pasado un pequeño incidente, que no
queremos, evidentemente, que nadie corra riesgos y hubo, en ese sentido, unas
instrucciones para que, no para ahorrar dinero, no es problema económico, tenemos
la guardia urbana y, por tanto, no es ese el problema y, en todo caso, si quiere
después el Sr. Graells le podría explicar, para que tenga toda la información.
Y a la Sra. Bas, en todo caso decirle que, evidentemente, este es un evento que
moviliza a muchísimas personas, que es prioridad, en fin, primero que los Reyes
lleguen a la ciudad, que lo hagan en las mejores condiciones, este es un acto que se
hace para los niños y las niñas y, por supuesto, extremaremos todos los aspectos de
seguridad, para minimizar el riesgo de que pueda pasar nada durante la Cabalgata.
Dicho esto, quiero también aprovechar, hoy es el último Pleno del año, se acercan las
fiestas navideñas, les deseo a todos que celebren estas fiestas navideñas, pues con
la familia, con sus amigos, que el año 2014 sea un año mejor, sobre todo para
aquellas personas que lo necesitan y, por tanto, Feliz Año, Feliz Navidad y felices
fiestas a todos.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les dotze hores i cinquanta minuts, del dia vint de desembre de dos mil
tretze, 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

