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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 12/2018
Data: vint-i-u de desembre de dos mil divuit
Hora: 10:00 hores fins les 13:53 hores
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 apartat 2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local, s’obre la sessió per la
Sra. Alcaldessa-Presidenta.
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SRA. ALCALDESSA
Bon dia a tots i a totes, benvinguts al darrer Ple ordinari de l’any 2018 i si no hi ha
cap qüestió prèvia donaríem la paraula a la Sra. Secretària perquè faci lectura de
l’ordre del dia.
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE NOVEMBRE DE 2018.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del 27 de novembre de 2018, 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.
I. PART RESOLUTÒRIA

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Presidència.
SRA. ALCALDESSA
Molt Bé, Sr. Manuel Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Breument faré una exposició dels punts referents a la proposta d’aprovació inicial
dels pressuposts per l’exercici 2019. Avui portem a la seva aprovació un pressupost
de 247,9 milions d’euros, dels quals, el 68% de la despesa s’assigna a actuacions
prioritàries del Pla d’Actuació Municipal, destinats a la reactivació econòmica i
d’ocupació, a les polítiques d’inclusió social, educatives, culturals i ambientals i
apostant per la convivència i la participació.
Presentem un pressupost amb un context d’incertesa perquè no s’ha aprovat
encara la Llei general de pressupostos que determina la capacitat de creixement
interanual del nostre pressupost, incrementa retribucions del nostre personal i
l’aportació de l’Estat per a l’exercici 2019 i per tant, hem hagut de fer estimacions i
previsions en aquests tres àmbits.
Aquest quart pressupost de mandat l’elaborem encara en el context del programa
d’estabilitat 2017-2020 del govern d’Espanya a Brussel·les, i per tant, encara està
molt condicionat per la necessitat de controlar el dèficit de les administracions
públiques.
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Recordem que l’Administració General de l’Estat ha vingut a ajustar el seu dèficit
gràcies al superàvit de les corporacions locals, per tant, el nostre esforç en termes
de despesa no es veu recompensat desprès, ni en majors ingressos, ni en
flexibilització del criteris de control, sinó que serveix perquè altres administracions
compleixin amb les obligacions de tots.
Des de l’aprovació de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, per poder mantenir el compromís amb els drets socials, aquest Govern
ha d’augmentar la pressió fiscal. No podem tenir un rati de endeutament per sobre
del 75% i hem de tancar els comptes amb un superàvit i estalvi net positiu.
Pel que fa a les aportacions previstes de l’Estat, les hem fet sota criteris de
prudència i a l’espera del que pugui fixar la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
En total hem previst una aportació de 78,8 milions d’euros.
Pel que fa a les aportacions de la Generalitat, hem de començar dient que el deute
reconegut pendent de pagament per part de la Generalitat, puja a data d’avui a 1’9
milions d’euros, malgrat això, es preveu una aportació global de la Generalitat d’11
milions d’euros, incloent les partides i les sentències favorables que estan
reconegudes en cassació i estem a l’espera de la seva admissió o no a tràmit.
Estem parlant de les escoles bressol. La Diputació de Barcelona, preveiem que es
mantinguin les seves aportacions tant en l’àmbit dels serveis socials bàsics, la
teleassistència i les escoles bressol, són 2,8 milions d’euros.
Amb aquests antecedents, presentem una proposta de pressupost que incrementen
els ingressos propis derivats del creixement econòmic, baixa la pressió fiscal al
terme municipal i permet mantenir les polítiques públiques locals, assegurant la
prestació dels serveis públics.
El pressupost municipal de 247,8 milions d’euros es redueix en 2,5 milions d’euros
respecte a l’any anterior, fruit del menor volum d’inversions, que són aquest any de
9 milions d’euros, sent un any de tancament de mandat, encara que hi ha hagut un
augment de la despesa corrent que creix en 10,2 milions d’euros, per tant,
s’amplien serveis públics i les inversions de 9 milions d’euros contemplades en
l’anualitat del 2019 del Pla d’Inversions Municipals, finançades amb aportacions de
la Diputació, de l’Àrea Metropolitana i amb una operació d’endeutament.
Anem ara a l’estructura d’ingressos. En termes generals, direm que la base fiscal
més important del nostre municipi són els ingressos propis, els que recaptem entre
els ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet. Són el 59% i d’aquest, el més important
és l’IBI que representa el 51,25%. L’IBI per aquest any 2019 es redueix un 1,5% i
no es proposa revisió de la valoració cadastral, per tant, complim amb el compromís
de rebaixar l’IBI un 2% en el mandat.
L’Ajuntament amplia i millora les mesures de tarifació social i ambiental marcades
en exercicis anteriors, continuant apostant per les polítiques fiscals redistributives.
Les taxes congelen les tarifes i milloren determinades bonificacions i reduccions.
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Es redueix significativament, prop del 50%, la taxa d’elaboració dels informes
d’arrelament social, reagrupament i permís de residència, per la simplificació i
informatització dels processos administratius.
Pel que fa als preus públics, es mantenen majoritàriament congelades les tarifes
amb l’excepció dels preus públics dels serveis esportius que s’incrementen un 2%
de mitjana, amb l’objectiu d’assolir progressivament una major cobertura financera
del cost del servei.
Es mantenen les bonificacions de l’IBI de les vivendes de protecció oficial i les
famílies nombroses, les vinculades a l’activitat cultural i les industries d’atracció
econòmica i les creatives; pel que fa a l’IAE i l’ICO, s’amplia la tarifació verda,
l’impost de vehicles i les tarifes dels aparcaments per als vehicles híbrids i sense
emissions. En total aquestes bonificacions suposen més de 5,2 milions d’euros.
Finalment, en la voluntat de poder incloure un tractament de progressivitat de l’IBI a
aquells col·lectius que no permet la llei tributària, és a dir, famílies monoparentals,
famílies nombroses i famílies no nombroses es manté el règim d’ajuts a les
persones amb escassa capacitat econòmica per fer front al pagament de l’IBI de
l’habitatge habitual amb la mateixa dotació econòmica de 2018 i amb el compromís
d’augmentar la partida si es quedés algun pendent de ser concedit per esgotament
de crèdit, són 210 mil euros.
Per acabar amb la presentació dels ingressos, el què podem destacar per a l’any
2019 és que augmentem els ingressos propis amb recorregut de l’ICIO i la
plusvàlua que són impostos econòmics i reduint la pressió fiscal sobre les famílies; i
vull recordar que el nostre municipi, tant en pressió fiscal com en esforç fiscal està
el sisè de la cua dels municipis de més de 200 mil habitants d’Espanya i entre els
tres darrers dels municipis més grans de Catalunya.
Millorem i ampliem la progressitivat fiscal i la tarifació verda, avancem en polítiques
fiscals redistributives, incentivem fiscalment i protegim noves activitats culturals,
històriques i artístiques i ens sensibilitzem amb els col·lectius més desfavorits amb
les bonificacions i ajuts per l’IBI.
Anem ara a l’estructura de la despesa. Dels 247,9 milions del pressupost de
despesa, el Capítol I, les depeses de personal, suposen 87,3 milions d’euros, un
35% del total del pressupost. Per l’any 2019, els increments són la reserva d’un
augment de retribucions del 2,75%. Si entrem a analitzar els principals destins de la
despesa municipal, podem dir que el 68 % dels recursos municipals, 168 milions
d’euros es destinaran al benestar comunitari, a la prestació de serveis a les
persones i al desenvolupament econòmic i foment de l’ocupació, el 25% a deute
públic i el 7% a serveis de caràcter general. D’aquestes magnituds m’agradaria
destacar on estan els principals increments del pressupost.
En benestar comunitari i medi ambient, 977 mil euros, en el pla de neteja viaria, en
el manteniment de l’espai verd i sobretot va destinat a l’actualització dels convenis
col·lectius dels treballadors i treballadores.
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En habitatge i urbanisme 355 mil euros, destaca l’augment de recursos per serveis
vinculats a l’increment de l’habitatge social, per les obres de manteniment d’edificis
per motius de seguretat mitjançant execucions subsidiàries i per la major despesa
destinada al manteniment d’instal·lacions de les vies públiques, escales
mecàniques i ascensors.
En seguretat, convivència i civisme, mobilitat ciutadana, 390 mil euros van destinats
a la renovació de la uniformitat de la guàrdia urbana, a l’ampliació del servei
municipal d’ambulància, a la prestació de serveis preventius per part de la Creu
Roja en actes a la via pública, al servei de transport per a les persones amb
discapacitat i al servei de retirada de vehicles de la via pública.
En serveis socials, promoció social, igualtat, i LGTBI, 1,3 milions d’euros, més
recursos als convenis amb entitats del tercer sector per millorar la qualitat de vida
dels col·lectius més vulnerables, atenció a la dependència, prevenció de la pobresa
infantil, desenvolupament comunitari, cooperació i altres prioritats socials, increment
de dotacions per als serveis de teleassistència, supervisió dels equips dels serveis
socials i major despesa destinada a campanyes de sensibilització contra la violència
de gènere.
En serveis a les persones, 2,2 milions d’euros, van destinats a salut pública, a
educació, cultura, joventut i esports, on destaquem l’impacte del canvi del model de
gestió indirecta a directa del poliesportiu L’Hospitalet Nord i l’adequació per a l’ús
públic de la pista poliesportiva del Torres i Bages. A cultura destacar la major
despesa que es destina a activitats culturals de la ciutat i als districtes. En educació
més recursos en els programes de formació i inserció al món laboral i en el
programa de serveis de conversa en llengua anglesa que fem a les escoles de la
ciutat i amb la consolidació dels tàndems en més escoles de la ciutat.
A desenvolupament econòmic 260 mil euros que van destinats a comerç, mercats i
protecció dels consumidors, desenvolupament i foment del turisme i
desenvolupament empresarial i innovació social.
En la relació amb els ciutadans, 750 mil euros, que van destinats a participació
ciutadana, transparència, govern obert, comunicació i xarxes socials, atenció als
ciutadans, la defensa de la ciutadania i la millora de l’organització municipal i
l’implantació de l’administració electrònica.
En el manteniment dels serveis generals de l’ajuntament, 300.000 euros, dels quals
caldria destacar l’ampliació del contracte de neteja derivat de les millores laborals
del nou conveni del sector, la realització de la relació de llocs de treball de
l’ajuntament (la RLLT), pels processos electorals, per la gestió del patrimoni, pel
servei de recaptació de tributs d’entitats col·laborades.
En total un increment dels capítols I, II i IV de 10,2 milions d’euros i d’altra banda, la
dotació de l’anualitat 2018 del pla d’inversions municipals que ascendeix a 9 milions
d’euros, posant en marxa la construcció de nous equipaments per a la gent gran,
equipaments esportius, amb una millora global de l’espai públic mitjançant partides
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de pavimentació, enllumenat i voreres. Ampliem dotacions per a millorar les
escoles, els edificis culturals i els edificis de serveis socials.
Per concloure podem dir que és un pressupost que redueix la pressió fiscal sobre la
ciutadania, que avança en l’aplicació de les polítiques fiscals de redistribució amb la
millora i ampliació de criteris de tarifació social i ambiental, que compromet el 68%
del pressupost en serveis públics, i drets dels ciutadans, amb especial cura pels
col·lectius més desfavorits i millorant l’espai públic i la convivència. Que aposta per
polítiques d’adequació social, de vivenda social, de seguretat i convivència i de
suport a les persones. Que garanteix unes finances municipals sanejades i
sostenibles per assegurar la prestació dels serveis públics, universals i de qualitat.
Aquest pressupost recull les propostes de tots els departaments de l’ajuntament, les
necessitats que ens han fet arribar els consells de districte i també els acords i
compromisos que els grups polítics i el govern han pres durant aquest 2018 i que
hem recollit amb la voluntat de construir un pressupost de suma, de voluntats, per
fer una ciutat millor per als nostres veïns i veïnes.
Per tot l’anterior, sol·licito el vot favorable o una abstenció raonada dels partits
polítics que conformen aquest hemicicle amb la voluntat de sumar propostes per
millorar-ho durant la seva execució.
Agrair per últim, als departaments de l’ajuntament el seu esforç i treball per
presentar un projecte de pressupost com el que ara sotmetem a votació i
especialment, als companys i companyes del servei de programació i pressupostos
que com cada any s’han esforçat per complir les exigències del tràmit d’aquest
expedient de pressupostos. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i la regidora no adscrits/a, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
numero de membres.
SR. JIMENEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Bon dia a tothom. Lo primero y antes de empezar, quisiera mostrar mi rechazo a las
movilizaciones que se están realizando hoy en señal de protesta por el Consejo de
Ministros que va a efectuarse en Barcelona. Que el Consejo de Ministros se
desplace a otras ciudades de España, debería entenderse como parte de la
normalidad democrática, desde aquí, pedir al Govern de la Generalitat,
responsabilidad institucional y respeto hacia unas instituciones que son de todos.
Una vez dicho esto, me doy por enterado de los puntos 1,2,3, y 4 y votaré a favor
del 5, 6,7 y 8.
Respecto al punto número 7, el del presupuesto, ya ha explicado ampliamente el
Teniente de alcalde cómo se desarrolla, pero sí que me gustaría hacer o destacar
un dato, el dato es la escasa aportación por parte de la Generalitat a los ingresos
de nuestro ayuntamiento. Tengan en cuenta que de los casi 148 millones
presupuestados, la Generalitat aporta sólo el 4,7%, es decir, 11,65 millones sobre
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un presupuesto de 248, 11,65 millones. Y por qué quiero destacar esto, porque
cuando uno escucha hablar a ciertos sectores de la garantía de los derechos
mientras se demoniza la Constitución y se le echa culpa a otras administraciones
superiores, hay que entender que la Generalitat tiene una deuda con nuestra
ciudad. Nuestro municipio ha tenido que asumir, ya de forma histórica,
innumerables competencias que son exclusivas de la Generalitat, hemos tenido que
asumir estructura y costes sobre vivienda, educación, sobre servicios sociales,
salud pública, sobre la ayuda a la dependencia y sobre todos los problemas
derivados de la ineficiencia y la ineficacia a la hora de otorgar ayudas a nuestros
vecinos y vecinas como la “renda garantida”, o a la escasa inversión, por parte del
Govern, en los equipamientos educativos o de salud.
La Generalitat hace ya muchos años que utiliza los ayuntamientos como bancos, en
el mejor de los casos, o como herramientas para cubrir su desgobierno, mientras
ellos se dedican a echarle sus culpas al Estado, diciendo aquello tan típico del
“Espanya ens roba”. Pues miren, desde los ayuntamientos sí que podríamos decir
que la “Gene” nos roba, o la “Gene”, nos saquea, pero a pesar de ello y de todas
las dificultades administrativas que se plantean a la administración local, el gobierno
de L’Hospitalet es un gobierno responsable que asume su compromiso con la
ciudadanía y no deja a nadie tirado, cubriendo con recursos propios todo aquello
que no cubre el govern de la Generalitat que es bastante.
Desde los ayuntamientos que somos los que damos la cara a la ciudadanía, no
tenemos tiempo para lamentarnos y echar las culpas a los demás, porque la mayor
parte del tiempo estamos resolviendo los problemas que deberían resolver otros,
pero que a pesar de todo los resolvemos, lo hacemos y con la mejor cara posible.
Estaría bien que nuestro govern intentara hacer lo mismo y se dejara de buscar
vías eslovenas o vías escocesas. Desde aquí, me gustaría apelar a la vía
hospitalense, la de la responsabilidad, el respeto mutuo, el diálogo y el servicio a la
ciudadanía. Muchas gracias.

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Bon dia a tots i a totes. Votaré favorablement els acords del cinquè al vuitè i em
dono per assabentada dels altres. Gràcies.

SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Buenos días a todos. Me abstendré del 5,6, y del 7 y votaré a favor del 8, me doy
por enterado del resto.

SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstenció al 5,6,7, a favor del 8 i em dono per enterat en els altres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bon dia a totes les presents. Volem començar aquest Ple remarcant que per al

…/…

8

nostre grup municipal la CUP-Poble Actiu, L’Hospitalet, com per a milers de
catalans i catalanes, avui és una jornada, una més, d’excepcionalitat política, és per
això que haguéssim preferit que aquesta convocatòria de Ple es realitzés en una
altra data, per això, durant tot el Ple, estarem molt pendents del què passi als
carrers de Barcelona i a tot el país. No podem estar absents de les diferents
convocatòries i lluites per la llibertat i l’autodeterminació de Catalunya, convocades
arreu del nostre territori i per tant, avisem que segons es desenvolupin els fets,
decidirem abandonar o no aquest Ple i convidarem a altres grups municipals a
acompanyar-nos.
En relació als punts de l’odre del dia, ens donem per assabentades del punt 1 al 4,
ens abstindrem del cinquè, votarem en contra del sisè i del setè i ens abstindrem en
el vuitè i alguns comentaris en alguns dels punts que es presenten avui.
En relació al sisè al que votarem en contra, que són les ordenances, bé votarem en
contra de la modificació d’ordenances fiscals presentades pel proper exercici 2019,
votarem en contra perquè ens oposem, per exemple, que una persona amb
mobilitat reduïda hagi d’abonar fins a 100 euros anuals a l’ajuntament per poder
aparcar al costat de casa seva amb el seu vehicle adaptat, això és el que està
pagant a L’Hospitalet, les persones que necessiten un cotxe adaptat particular i no
disposen d’aparcament privat, això és el que costa que l’ajuntament reservi una
plaça d’aparcament a la via pública, aquesta taxa és per a nosaltres un impost a la
mobilitat reduïda.
Diuen que és just, vostès el govern diuen que és just perquè consideren que
l’import fixat per a l’aprofitament de l’espai públic és raonable dins d’un preu de
mercat o fins i tot assenyalen, que es troba per sota d’aquest preu de mercat. Però
des del nostre punt de vista, aquestes gestions, mai s’haurien de regir per preus de
mercat i és que aquesta reserva de places d’aparcament per a persones amb
mobilitat reduïda no comporta despesa directa per a l’ajuntament i no és un negoci.
Som mesures per garantir l’accés a la universalitat del transport, per tant, de nou,
els hi demanem que facin política, no només una gestió economicista d’aquesta
administració local.
També votem en contra perquè tampoc estem d’acord en que persones migrades
hagin de pagar per l’elaboració d’informes que són obligatoris per regular la seva
situació administrativa. La força inicial de les reivindicacions de la tancada de
persones migrants a aquesta ciutat i una primera taula de negociació que va obrir la
regidoria de benestar social d’aquest ajuntament, va concedir rebaixar fins a la
meitat el cost de les taxes associades a aquests informes que són obligatoris.
D’aquest primer pas destaquem que, si els han rebaixat a la meitat aquests preus
és que el preu anterior es trobava molt sobredimensionat, fins i tot, en els seus
propis càlculs. Aquestes taxes per a nosaltres són impostos per a totes les que
hagin nascut a un altre lloc del món, són un impost, per tant, a la migració, a
l’estrangeria.
Tanmateix, hi votem en contra perquè ens oposem a aquest sistema de càlcul de
les taxes i instem a l’equip de govern i al PSC a la revisió d’aquests sistemes i
metodologia aplicada als informes econòmics que justifiquen i validen un determinat
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import per a les taxes municipals. Aquesta urgent actualització de les metodologies,
no ho diem nosaltres, ho assenyalen les dues responsables de l’empresa KSNET,
una d’elles catedràtica universitària, durant una reunió convocada per l’àrea
corresponent, sobre una possible implementació a l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat del sistema de tarificació social.
El què defensem és que els serveis municipals han de ser universals sempre, i per
tant, cal esborrar tota discriminació per motius econòmics, com ara una taxa per un
servei obligatori i que no permeti la seva gratuïtat per a persones sense recursos,
utilitzant la fórmula administrativa que considerin més adient.
En el punt setè sobre l’aprovació inicial del pressupost, la proposta de pressupost
que ens fan per a l’exercici 2019, també la votarem en contra.
Segons la nostra opinió, l’Ajuntament de L’Hospitalet, segona ciutat per PIB de
Catalunya, compta amb prous recursos per oferir millors serveis públics municipals i
sobretot, amb capacitat econòmica per fer front a les situacions d’emergència social
de moltes de les nostres veïnes.
La prioritat d’uns pressupostos municipals per a nosaltres, per tant, és i serà
sempre, posar tots els recursos econòmics que calguin per lluitar contra la pobresa i
la precarietat als nostres barris, minvant les desigualtats econòmiques i
d’oportunitats, amb polítiques públiques que garanteixin el benestar social.
Des d’aquest grup municipal, entenem els pressupostos municipals com una eina
per generar un impacte dins de la societat, redistribuint riquesa i generant igualtat
d’oportunitats, tot i que els pressupostos estiguin condicionats legalment, amb
moltes constriccions.
Tanmateix, els pressupostos haurien de ser útils per fer front als grans problemes
que ens amenacen actualment, com ara la pujada especulativa del preu de
l’habitatge i per tant, l’expulsió de moltes veïnes i veïns dels seus barris.
Diem això, perquè per exemple al pressupost, en aquesta proposta de pressupost
2019 que ens presenten avui, pel que fa a l’habitatge i l’urbanisme, es passa d’una
despesa de més de 16,4 milions d’euros, a una de 7,7 milions, passant del 6,57%
del pressupost, al 3,13% del pressupost. Aquesta caiguda està directament
relacionada amb la reducció de la despesa en la millora de la via pública, així com,
en la reducció de la despesa en habitatge. Aquest últim punt passa del 0,95% del
pressupost de l’any passat, que ja era molt baix, al 0,86%. Tenint en compte que el
preu del lloguer a la ciutat ha crescut un 29,56% des del 2014, els últims quatre
anys, l’Ajuntament ja va tard per afrontar el problema real de l’habitatge a la nostra
ciutat, i aquests pressupostos no fan més que accentuar-ne el problema.
Comparant les inversions públiques municipals d’altres ciutats del nostre entorn en
l’àmbit de l’habitatge, la inversió és 13 punts percentuals menor que a d’altres
ciutats com ara Barcelona, i es gasten entre 6 i 21 euros menys per habitant que a
d’altres ciutats de més de 100.000 habitants, també, de Catalunya.
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Tanmateix, trobem totalment insuficients els recursos destinats a Serveis Socials.
Tot i que la despesa en aquests creix dels 26,2 als 27,8 milions, aquesta partida
només representa un 11,23% del pressupost total. Tenint en compte la realitat de la
ciutat i la saturació evident, denunciada per les pròpies treballadores en repetides
ocasions, que viuen els serveis socials d’aquesta ciutat, cronificadament des de fa
molts anys, un percentatge tan baix com un 11% del pressupost, és evidentment
insuficient per garantir unes condicions mínimes de vida per al conjunt de la
població de la nostra ciutat. I és que comparant-la amb d’altres ciutats, L’Hospitalet
es situa a la posició 83na del rànquing de despesa en serveis socials per habitant,
fet que evidencia que existeix un gran marge per ampliar el pressupost en aquesta
partida.
Fer un pressupost suposa fixar les prioritats i aquí és on es comprova si el discurs
polític és coherent o només es queda en paraules buides. D’aquesta manera, ens
sembla vergonyós que, mentre les partides de l’àmbit de la «Seguretat i l’ordre
públic» s’amplien amb més de 325.000€, arribant a que el seu pes al pressupost
total sigui del 10,54%, (10,3%, fins ara, aquest any 2018). En total, aquest any, es
destinaran més de 26 milions d’euros a mantenir el sistema policial de la ciutat. A
tot això s’ha de sumar la inversió de 250.000€ que es destinarà principalment a
vehicles i a material tècnic, iinclòs al Pla d’Inversions Públiques d’aquest
Ajuntament.
La proporció fa que gairebé sigui més gran la despesa en seguretat, que en serveis
socials, en una ciutat on totes les estadístiques ens parlen d’un municipi segur i que
les veïnes, especialment als barris del nord, lluiten a diari contra la precarietat per
tal de subsistir.
D’altra banda, pel que fa a les polítiques d’Igualtat i LGTBI, l’increment de 33.000€
de la partida és clarament irrisori i només representa el 0,54% del pressupost 2019.
Mostra evident de la importància que atorga el nostre ajuntament a les qüestions de
gènere i LGTBI.
Tanta o nul·la importància, com la que també demostren, destinant només 54.450€
per a la revisió del PEPPA. Sense cap mena d’indici que es plantegin una veritable
rehabilitació del nostre patrimoni, del patrimoni de la ciutat de L’Hospitalet. Tenint
en compte la situació d’abandonament de bona part d’aquest, és vergonyós que es
dediquin a fer murs en comptes de rehabilitar el patrimoni arquitectònic, històric i
cultural de L’Hospitalet.
De nou, contrast evident entre la poca sensibilitat pel patrimoni de la ciutat, traduïda
en inversions mínimes i l’aposta clara per mantenir la partida destinada a promoció
de la ciutat, això sí, en la que aquest consistori es gasta més de 2.658.000 euros
l’any.
Tal i com hem dit abans, tot i que el nostre model de pressupostos seria molt més
ambiciós i agosarat, tractant d’estirar fins al límit les possibilitats administratives,
existeixen possibles modificacions, totalment assumibles si el govern volgués
abordar-les, per tal de re -equilibar ingressos i despeses. En aquest sentit,
proposarem des de la CUP - Poble Actiu, proposem, que respecte a l’IBI, podríem
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acceptar la rebaixa del tipus general, però creiem que es podrien millorar els
ingressos amb un increment fins a un gravamen de l’1,1% als usos d’oficines, oci i
hostaleria que actualment es fixa en el 0,99%.
Respecte a l’IAE, per exemple, considerem que existeix marge per incrementar
aquest impost sobre activitats econòmiques en determinats sectors, per exemple,
passant del 3,61 al 3,80, a carrers de primera categoria o a l’emplaçament del
centre comercial de La Farga.
També proposem, incrementar del 3,2% a 3,5% el gravamen de l’impost sobre
l´increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU-Plusvàlua) pel
període d’1 a 5 anys, per reduir processos d’especulació urbanística que tenen una
repercussió molt negativa a l’hora de garantir l’accés a l’habitatge de la població de
la ciutat. Alguns dels exemples de les propostes que farem per modificar aquesta
proposta d’estatuts.
I per últim, ens abstindrem en el punt 8, mantenim la nostra abstenció, en aquesta
regulació, la regulació de les condicions d’emplaçament dels habitatges d’ús turístic
i dels establiments destinats a allotjament temporal, perquè creiem que L’Hospitalet
necessita una de molt més restrictiva i ambiciosa, tenint en compte l’onada
especulativa del sector turístic que ja ens està afectant de ple i que pot tenir efectes
irreversibles als nostres barris, amb la seva gentrificació, la gentifricació de barris,
com el de Santa Eulàlia o el de Collblanc, i l’expulsió de les veïnes per la pujada
dels preus del sector immobiliari.
No obstant això, un punt clau dins de l’expedient que ratifica el posicionament
d’aquest grup municipal, respecte a la denúncia pública que hem fet durant diversos
plens sobre l’ús interessat que ha fet aquest govern local de la normativa
urbanística, per tal d’encaixar-hi amb calçador projectes privats. Concretament,
parlem de la instrucció donada des de la Conselleria de Territori de la Generalitat
que diu literalment: “que s’ha de modificar dins d’aquesta proposta, l’article 7.3 de la
normativa urbanística, suprimint l’admissió de l’ús de les residències d’estudiants en
els sistemes d’equipaments d’ús docent de l’article 212.1 de les normes
urbanístiques del Pla General Metropolità”.
Entenem per tant, que projectes com el de la residència d’estudiants privada i
elitista, prevista al barri de Collblanc, amb aquesta normativa actual que hauria de
modificar aquest article o descartar-ho, no es podran desenvolupar i fins aquí.
Gràcies.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Bon dia a tothom, recordar un cop més que avui 21 de desembre, fa un any de les
eleccions que es van celebrar, en el qual hauríem d’haver restituït el legítim govern
de la Generalitat de Catalunya, de la república catalana, continuem tenint presos
polítics i exiliats i això és gràcies tant a l’anterior govern de l’Estat espanyol com a
l’actual.
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Dit això, també, el Partit Demòcrata com a responsabilitat d’ aquest grup municipal,
estem aquí en un ple important perquè es debaten pressupostos, però també
estarem atents amb el què estigui passant en el país en el dia d’avui i, tal i com han
comentat anteriorment, si convé i passessin fets rellevants, doncs, podríem
abandonar la sessió plenària d’avui. Dit això, i abans de començar el posicionament
de vot i explicar certes coses, dir que és divertit a vegades, sentir en mítings
electorals i posicionaments en negatiu, respecte de les aportacions que fa la
Generalitat de Catalunya i que ningú es miri el melic que a lo millor l’ajuntament de
L’Hospitalet, en certes coses, quan governa, la única llum que brilla és la que se’ns
va encendre, fa uns dies per Nadal, i no tot és tant maco com s’explica, ni tot és tant
negatiu com algú ha volgut explicar respecte de la Generalitat, però bueno, suposo
que era el minut de glòria del míting electoral que ens tenien que fer.
Respecte al posicionament de vot, ens donem per assabentats del primer, segon,
tercer, quart i cinquè punt, perdó, del primer, segon, tercer i quart i ens abstenim del
cinquè. Respecte del sisè, l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals, votarem
en contra. Votem en contra d’aquest punt i ho fem perquè aquestes no són les
nostres ordenances, no estem d’acord amb el conjunt d’ordenances fiscals a les
que estaria subjecta la ciutadania de L’Hospitalet i potser que ara ens diuen que si
no estàvem d’acord haguéssim pogut presentar al·legacions per modificar-les, però
vostès saben tant bé com nosaltres que això no és així, de fet avui que ve
l’aprovació definitiva al Ple, podem veure com les al·legacions presentades han
estat majoritàriament desestimades, de fet les úniques al·legacions que han estat
acceptades són aquelles que tenen relació amb un millor redactat i no aquelles que
volen fer modificacions substancials i concretes de la pròpia ordenança.
En quant al punt setè, l’aprovació inicial del pressupost del 2019, votarem en contra.
Saben que és el més complicat, el més difícil de tot del pressupost municipal?
doncs, el més difícil no és que rebem la informació amb molts pocs dies de marge i
que tècnicament sigui impossible analitzar el pressupost com cal, tampoc és el fet
que rebem tota la informació comptable en formats, arxius pdf, que no poden
admetre poder treballar les dades en programes específics i que per tant, s’hagi de
fer i analitzar tot a la “vieja usanza”.
El més difícil de tot és saber i comprovar, any rere any que tot l’esforç, totes les
hores de feina que hi ha al darrera de la nostra intervenció, de les intervencions de
la resta de grups de l’oposició de l’ajuntament no serveixen per casi res, o per res,
però som aquí uns anys més fent el deures perquè som una formació responsable
que creu profundament que el nostre deure és defensar la ciutadania de
L’Hospitalet i un dels punts claus per defensar-los és el vetllar perquè els seus
diners, els diners públics es gastin de forma eficient, responsable i responent les
necessitats de la ciutadania i de la ciutat. I quan dic ciutat, parlo dels sis districtes i
dels tretze barris que la conformen, de tots sense excloure cap, ni prioritzar cap
d’ells per sobre dels altres i com deia, des de la nostra formació volem deixar clar
que sempre que hem fet un posicionament respecte al pressupost ho hem fet des
de la crítica constructiva i amb la ferma voluntat de col·laborar en la millora de la
gestió pública dels nostres recursos, però de poc o res ens ha servit perquè de nou
tornem a comprovar que tot continua igual.
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L’Hospitalet té per a l’exercici 2019, un pressupost de 247.900 euros, una quantitat
important i que a priori ens hauria de permetre poder resoldre les necessitats de la
ciutadania i de la ciutat, però perquè amb això del pressupost sempre hi ha un però,
no és així, perquè un cop més, hem de dir que al final no és la quantitat que es
destina a cada partida, és si aquests diners es gasten de forma eficient i per
explicar-me, agafaré com exemple unes de les àrees que al nostre parer, més
importància ha de tenir del pressupost municipal, la de serveis socials i foment de
l’ocupació. Aquesta àrea compta amb un 12,60% del total del pressupost que en
total són més de 31 milions d’euros, tanmateix tot i saber que la quantitat total es
destina per àrees, no podem saber quina és la quantitat total que acaba destinantse a polítiques finalistes, aquelles que arriben realment i directament a la
ciutadania.
És per això que està molt bé saber com reverteix per àrees el pressupost però el
que seria realment útil i necessari és saber si en la gestió d’aquests diners es
prioritza el més important de tot que és la ciutadania, de moment nosaltres no ho
sabem ni ho podem saber, fet que tot sigui dit, em sembla una falta de
transparència.
Per una altra banda, hem de comentar el tema de l’IBI, com recordareu des
d’aquest grup polític sempre hem estat profundament crítics amb la pujada de l’IBI
que es va dur a terme a L’Hospitalet. Hem demanat contínuament una reducció
d’aquest import que afecta tots i a totes les ciutadans i famílies de L’Hospitalet que
tenen una propietat a L’Hospitalet, famílies que en molt casos, han tingut serioses
dificultats per poder pagar aquest impost desorbitat.
L’equip de govern podia fer dues coses al respecte, reduir el tipus impositiu de l’IBI
des d’un inici, fent que aquesta mesura afavorís a la ciutadania de L’Hospitalet des
del principi o bé fer-ho poquet a poquet sense quasi que es noti fins que arribi l’últim
any que fixat tu quina casualitat, coincideix que és l’any electoral i fem una rebaixa
definitiva i la que més es nota i això és precisament el què ha fet l’equip de govern
de L’Hospitalet, ha convertit una mesura necessària que hauria d’haver-se produït a
l’inici del mandat amb una acció electoralista i és que aquest és un altre dels punts
que fa pensar que a vegades aquest govern gestiona més pensant en com
aconseguir titulars positius, que no en les persones que formen la nostra ciutat,
perquè si ho féssiu no haurien de criticar, un altre cop, que aquest pressupost no ha
comptat amb la participació de cap grup municipal que no estigui al govern, que és
el que realment és greu i preocupant, ni en la participació de la ciutadania.
No tenim uns pressupostos participatius reals, els tenim simbòlics i perquè no sigui
dit, no sabem si el problema és que no s’acaben de creure això de la participació
ciutadana o és que es fa tant de temps que es fan i desfan com volen, ni tant sols
saben com fer-ho, però el fet és que no es té en compte l’opinió de la ciutadania per
saber on, com i en què es volen i necessiten que es gastin els diners públics. En
aquest sentit, demanem que els proper pressupostos comptin amb un procés
participatiu de veritat. Hi ha molts municipis del nostre entorn que ho fan i amb molt
bona experiència i seria bo que n’aprenguessin i ho portéssim a terme en la nostra
ciutat. Per tot això, ens veiem obligats a votar en contra d’aquest pressupost.
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Respecte del punt 8 votarem a favor.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En primer lugar, desde el Partido Popular también queremos manifestar el rechazo
a las movilizaciones que se están produciendo hoy a lo largo de toda Cataluña,
promovida por los CDR que están intentando paralizar Cataluña y alentada por un
presidente irresponsable, Torra, que lo que hace es que en lugar de apaciguar los
ánimos e intentar gobernar que es lo que tiene que hacer, se dedica “atiar” y a
promover todas estas movilizaciones, alterando la convivencia.
Dicho esto, desde el Partido Popular, nos damos por enterados del punto número 1,
2, 3, 4, nos abstendremos respecto al número 5, votaremos en contra del número 6
y votaremos en contra en el número 7.
Respecto al punto número 7 relativo a la aprobación inicial del presupuesto, desde
el Partido Popular queremos empezar nuestra intervención poniendo en
conocimiento de todos los ciudadanos de L’Hospitalet que los grupos municipales
de la oposición hemos recibido la documentación de los presupuestos solamente
hace siete días. Desde el Partido Popular entendemos que este gesto, año tras año
repetido, lo consideramos como un menosprecio al trabajo de fiscalización y control
que debemos hacer desde la oposición. Seguramente el motivo que se persigue
desde el equipo de gobierno es, por la falta de buenas prácticas y transparencia,
minimizar estas críticas.
En este sentido, desde el Partido Popular vamos a votar en contra por varias
razones, la primera es que comprobamos como estos presupuestos están
planteados para solucionar los problemas del PSC y no para dar respuesta a los
problemas de los ciudadanos de L’Hospitalet. Los presupuestos que hoy
aprobamos es una carta de los reyes de cara a las próximas elecciones
municipales, para intentar retener a sus votantes.
Entre la presentación de los presupuestos de hoy y la liquidación de un final, se
celebran unas elecciones municipales en las que ustedes, señores del PSC, se lo
juegan todo. Además, también es cierto, que este presupuesto al final es papel
mojado porque luego nos traen aquí, durante todo el año, las diferentes
modificaciones de crédito que hacen que el texto que hoy aprobamos, la propuesta
de presupuesto que hoy aprobamos, pues casi no tenga que ver nada que ver, al
final de año.
En el capítulo de ingresos, ustedes hacen el cuento de la lechera porque todavía no
hay un presupuesto en Madrid y mucho menos en la Generalitat y además éstos
últimos, en la Generalitat de Cataluña, son de poco fiar como ustedes saben,
atendiendo que sus prioridades son las de “atiar” la calle como hoy podemos
comprobar y no la de cumplir con las obligaciones con los ayuntamientos, por tanto,
no podemos darle mucha credibilidad a la Generalitat de Cataluña.
Por otro lado, como yo creo que ya se ha referido, ustedes acuerdan, en esta
legislatura, una bajada del IBI de un 2%, finalmente, un acuerdo que por otra parte,
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nosotros los del Partido Popular siempre lo hemos visto insuficiente, porque
muchos vecinos de L’Hospitalet, todavía se acuerdan de la subida del 18%. Pero
bien, ustedes se comprometieron a bajar un 2% en la legislatura y también resulta
electoralista que el primer año sólo lo bajen un 0,5, los dos años siguientes, lo
congelan y este último año que es el de las elecciones municipales, pues finalmente
lo bajan un 1,5, a nuestro entender, repito, totalmente insuficiente.
Para nosotros este presupuesto representa un modelo de gestión que no
compartimos porque recae nuevamente el peso de los ingresos propios en la
mayoría de los ciudadanos de L’Hospitalet, a través del IBI. Más de la mitad del
presupuesto, en lugar de mejorar y apostar por las expectativas de negocio, para
conseguir ser atractivos a los ojos de las empresas, para que creen puestos de
trabajo y paguen más impuestos.
Al inicio del mandato, desde el Partido Popular ya se propuso incluir estímulos
fiscales para las empresas, en este caso, en el sector de la biomedicina en el
Polígono Pedrosa que deciden instalarse en la zona de la Plaza Europa y ustedes
nos dijeron que bueno que no lo veían mal pero que ya más adelante lo
hablaríamos, finalmente acaba el mandato y nada de nada. El campus biomédico
es una realidad, a qué esperamos para intentar atraer más empresas?, en cambio
ustedes sólo apuestan por las empresas culturales, pero yo creo que no es
incompatible, por tanto, creo que estamos perdiendo oportunidades.
En el capítulo de gastos, ustedes también atribuyen el mérito a subir a los
funcionarios el 2,25% cuando en realidad no hacen otra cosa que aplicar y dar
cumplimiento al acuerdo firmado por el gobierno del Partido Popular con los
sindicatos.
En el capítulo de inversiones vemos poco ambiciosa la partida de inversiones reales
9 millones y desproporcionadas algunas partidas, tales como la suma de casi un
millón de euros entre atenciones protocolarias y representativas y la de publicidad y
propaganda, casi 4 millones de euros en estudios y trabajos técnicos y 15 mil euros
previstos para únicamente la locomoción de los miembros del gobierno; en cambio,
en este mismo presupuesto, sólo se destinan 500 mil euros a la dinamización del
comercio en la ciudad o 400 mil euros al Plan integral de las Planas en los bloques
de la Florida, o 700 mil euros para la prestación de servicios de teleasistencia.
Resulta sorprendente además que se nos plantee un gasto de más de dos millones,
casi tres millones en comunicación, imagen y promoción de la ciudad. Desde el
Partido Popular creemos que el gobierno socialista debería haber aumentado, como
ya se ha dicho aquí, más las partidas destinadas a la bonificación para las familias,
para la bonificación del IBI y aliviar la economía de las familias, en cambio lo
penaliza aumentando los precios públicos.
En resumen, desde el Partido Popular creemos que son unos presupuestos de
campaña, que no responden a las necesidades de los ciudadanos. Gracias.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Com fem des de fa catorze plens comencem la nostra intervenció reclamant la
llibertat dels presos i les preses polítiques i també el retorn dels exiliats i les
exiliades. Persones honestes i de pau que passaran aquestes festes de Nadal
sense les seves famílies, sense els seus fills perquè es troben privades de la seva
llibertat per defensar les seves idees republicanes, per posar les urnes l’1 d’octubre
i per defensar l’exercici del dret a decidir de la ciutadania de Catalunya.
Avui 21 de desembre, també cal recordar que ara fa un any, va haver unes
eleccions imposades pel bloc del 155 i un bloc del 155 que va segrestar les nostres
institucions i que va retallar i continua retallant els nostres drets civils i polítics. I un
any desprès, aquest bloc del seu 155 i les seves estructures judicials volen guanyar
als tribunals, a llocs que no van guanyar a les urnes i ho volen guanyar suspenent a
diputats, amenaçant amb l’aplicació de nou del 155 i amenaçant amb la
il·legalització de forces democràtiques, de forces republicanes i independentistes.
Avui els republicans continuem dempeus i continuem dempeus denunciant la seva
repressió i denunciant la seva retallada de llibertats i un any desprès, també,
continuem treballant per materialitzar la república amb la mà estesa, com sempre
hem fet, amb el diàleg. Perquè nosaltres volem fer avançar aquests tres consensos
de país, els tres consensos del 80% de la població catalana, com és l’exercici del
dret a decidir, la llibertat dels presos i de les preses polítiques i el retorn dels exiliats
i l’abolició d’aquesta monarquia corrupta.
Finalment fem una crida també a la ciutadania a participar aquesta tarda a les
diferents mobilitzacions que hi hauran, mobilització que es farà als Jardinets de
Gràcia amb Diagonal, pels drets socials, per l’autodeterminació i contra la repressió
i també donem suport a totes les mobilitzacions pacífiques que està duent a terme
la ciutadania de Catalunya envers aquesta provocació del govern de l’Estat de
celebrar un consell de ministres aquest dia 21 de desembre. I també una petició a
l’Alcaldessa, li fem una petició a l’Alcaldessa de L’Hospitalet que vagi a visitar als
presos i a les preses polítiques tal i com ha fet el president Montilla, tal i com ha fet
l’Alcaldessa de Santa Coloma de Gramanet i tal com han fet altres dirigents del seu
partit polític.
Des d’Esquerra Republicana, els diferents punts, ens adonem per assabentats de
l’1 al 4, votarem a favor del número 5, en contra del 6 i del 7 i abstenció del 8.
Envers a les ordenances fiscals, votarem en contra perquè aquest grup municipal a
inicis de mandat, va arribar a un acord amb el govern socialista, en diferents punts i
d’aquests punts, únicament s’ha materialitzat la rebaixa de l’IBI un 2% durant
aquest mandat però s’han incomplert novament diferents propostes que ha
presentat Esquerra Republicana per tal de que fossin executades durant aquest
mandat, com és per exemple, la taxa de verificació dels pisos buits d’entitats
financeres, una taxa que ha estat aprovada, però que vostès no la volen aplicar ni
tampoc han posat en marxa la tarificació social de les ordenances fiscals tal i com
també s’havien compromès a inici de mandat.
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Respecte als pressupostos, voldríem denunciar novament que l’equip de govern,
ens facilita la documentació, únicament vuit dies abans d’aquest Ple, però sí que
presenta amb un power point als consells de districte, els pressupostos, sense tenir
nosaltres la documentació i això és una prova més de que l’equip de govern està
intentant des de fa ja molts anys, posar totes les dificultats possibles perquè no
podem estudiar i analitzar els pressupostos de forma adequada.
Aquest grup municipal des de l’inici del mandat ha fet propostes per tenir uns
pressupostos més socials, uns pressupostos que milloressin la qualitat de vida dels
seus veïns i veïnes i per dignificar i millorar els nostres barris.
La realitat és que d’aquestes propostes que hem anat fent durant aquest mandat,
vostès només han executat i incorporat una petita part, és a dir, han incorporat
algunes inversions, un petit augment en la quantitat dels esplais d’aquesta ciutat, un
augment econòmic, un tímid augment també de recursos de lluita contra la pobresa
energètica, o sí que han fet avançar, això si que és real, és la recuperació del poder
adquisitiu dels treballadors i treballadores públiques. Però vostès, en lloc d’avançar
cap a uns pressupostos més socials i progressistes, han preferit, aquests anys,
pactar amb el Partit Popular i amb els trànsfugues que vostès van comprar i que
van ser un frau democràtic a inici de legislatura.
I és que avui, els ciutadans i les ciutadanes de L’Hospitalet, continuem patint uns
pressupostos que no satisfan les necessitats dels veïns i de les veïnes d’aquesta
ciutat ni les necessitats dels barris i uns pressupostos que vostès maquillen amb
l’augment del poder adquisitiu dels treballadors públics per camuflar la reducció de
les diferents partides. Per exemple, en l’àmbit de l’habitatge si traiem de la despesa
del personal i despesa corrent, veiem com hem passat d’una partida insuficient de
l’any passat del voltant de 500 mil euros per rehabilitació d’habitatge social a una
partida únicament de 60 mil euros. Vostès tampoc destinen recursos econòmics per
a la creació d’un parc d’habitatge públic municipal, tot i que hi ha hagut diverses
mocions aprovades en aquest Ple que demanen que es realitzi aquest parc
d’habitatge públic municipal i també fan desaparèixer, hi ha una partida que era
mínima de l’any 2008, pel lloguer d’habitatges assequibles. També, no tenen
polítiques de comerç, de mercats i per la petita i mitjana empresa.
Tal i com ja vam manifestar, com vostès van signar el pacte pel comerç, deien que
aquest pacte pel comerç no tenia assignats els recursos suficients per tal de
desenvolupar polítiques i que únicament a la seva proposta era una declaració
d’intencions. Avui tenim uns pressupostos que corroboren el què va dir Esquerra
Republicana ara fa dos mesos. Vostès disminueixen la partida per dinamitzar els
mercats que passa d’una quantitat ridícula de 48 mil euros a 14 mil, també
redueixen la partida publicitària i d’activitats de promoció del comerç que passa a
300 mil euros a 200 mil euros. No destinen ni un euro a potenciar i a reindustrialitzar
la Carretera del Mig i també redueixen la partida per al desenvolupament
empresarial dels emprenedors.
Podríem parlar, també, que vostès no destinen tampoc recursos suficients per lluitar
contra les violències masclistes, ni tampoc per preservar el patrimoni arquitectònic
d’aquesta ciutat perquè no destinen ni un euro per rehabilitar i restaurar Can
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Trinxet, per tal de restaurar i també rehabilitar el carrer Xipreret, entre d’altres
aspectes del nostre patrimoni arquitectònic que estan en perill.
I a l’àmbit de la cultura i de l’ensenyament el mateix, vostès aposten exclusivament
pel districte cultural, però s’obliden de la gent que fa cultura en aquesta ciutat, no
destinen ni un euro a crear un centre de la cultura popular catalana, tal i com vam
aprovar en aquest plenari i també redueixen les partides econòmiques per les
entitats de cultura popular catalana d’aquesta ciutat. I també, trobem a faltar la
inversió compromesa en el Pla d’inversions per a la creació d’un centre de
normalització lingüística en aquesta ciutat.
Perquè aquests pressupostos que vostès presenten són uns pressupostos
insuficients, sense accent social i que no destinen recursos a la política d’habitatge,
a potenciar la petita i mitjana empresa perquè cregui ocupació de qualitat, no donen
un impuls necessari al petit comerç que dóna riquesa a aquesta ciutat, tampoc
destinen recursos a la re industrialització de la carretera del Mig, a la rehabilitació i
preservació del patrimoni arquitectònic d’aquesta ciutat i uns pressupostos que no
serveixen per acabar amb els desequilibris i desigualtats que existeixen a la nostra
ciutat entre barris, i tampoc, vostès són capaços d’impulsar a nivell econòmic, dotarles econòmicament, les polítiques d’igualtat de gènere. Per aquest motiu, des del
grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, votarem en contra d’aquests
pressupostos.
I referent al dictamen número 8, sobre la modificació del PGM per a la regularització
dels pisos turístics, el nostre grup polític s’abstindrà bàsicament perquè hi ha dos
aspectes que vostès no han incorporat i que vostès no tenen intenció de treballar-hi,
com és per exemple, la definició dels números de pisos turístics que necessita
aquesta ciutat, és a dir, hem d’establir un número de pisos turístics i també la seva
redistribució per barris i també un pla de xoc contra aquells pisos turístics il·legals
que estan provocant problemes de convivència, que estan creant problemes
d’incivisme en moltes comunitats de veïns de la nostra ciutat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nuestro grupo quiere iniciar este Pleno, manifestando dolor e indignación por los
últimos sucesos sobre violencia machista que hemos podido sufrir en este país.
Consideramos que es una lacra social y nuestro espacio político se compromete a
luchar contra este feminicidio. Creemos que es indispensable que todos y todas
nosotras estemos luchando porque no haya ni una sola mujer que vuelva a ser
asesinada por un hombre, por una persona en este país. Creemos que son
indignantes los últimos sucesos, por Laura, por Nagore, por Diana, por tantas
mujeres que han sido asesinadas durante todos estos años, es indignante y a la
vez es muy doloroso, queremos transmitir también nuestro pésame profundo a la
familia que debe estar pasando un verdadero calvario y también hacer una mención
del último suicidio que ha sucedido aquí también en Barcelona, de una persona que
iba a ser desalojada de su casa y que también es otro tipo de violencia por el cual
creemos que debemos de luchar todos nosotros y hacer todo lo posible porque no
haya ni una sola persona que esté sin casa, que esté sin techo. Muchísimas
gracias.
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Respecte al Ple, nosaltres ens donarem per assabentats del punt 1, 2, 3 i 4, i ens
abstindrem del punt número 5.
Respecte al punt número 6 que és l’acord relatiu a l’aprovació definitiva de les
ordenances fiscals, nosaltres ja vam comentar al Ple d’octubre, que s’ha d’avançar
en conceptes com la tarificació social que hem impulsat en altres ajuntaments on
governem o cogovernem i creiem que és un element fonamental per a la cohesió
social, per tant, com en aquest sentit no s’han produït aquests avanços, nosaltres
continuarem votant en contra d’aquesta aprovació.
Respecte a l’acord relatiu a l’aprovació inicial dels pressupostos generals, nosaltres
votarem en contra perquè resten absents partides pressupostàries concretes per
adquisició d’habitatge per destinar-lo a ampliar el parc d’habitatge públic. L’any
2016, el Ple va aprovar una moció del nostre grup per destinar a aquest fi, un mínim
de 800 mil euros en el pressupost de cada any, una quantitat assumible que no va
quedar reflectida ni en el pressupost de l’any 2017, ni en el del 2018, ni en la
proposta del 2019, malgrat la greu situació que pateixen moltes persones i famílies
que no poden accedir a un dret fonamental, com és tenir un sostre.
Sense un lloc on viure és impossible plantejar un projecte de vida i encara que és
imprescindible la intervenció de Generalitat i de l’Estat per solucionar l’accés a
l’habitatge, des de les administracions locals, es poden aplicar mesures per ajudar
en aquest sentit, destinar una partida econòmica anual per ampliar el parc públic
d’habitatge de lloguer no és demanar massa al pressupost de la segona ciutat de
Catalunya, és qüestió de voluntat política.
També, trobem a faltar, la partida pressupostaria pel compliment d’altra moció, per
a l’obertura de festius d’una biblioteca a L’Hospitalet, un servei que a ciutats veïnes
ofereixen als seus veïns i veïnes. Nosaltres continuem insistint en cada proposta de
pressupostos per considerar-ho un projecte enriquidor i necessari per als nostres
veïns i veïnes, per això i per altres coses votarem en contra.
Respecte a l’acord número 8, per a l’aprovació del text refós de la modificació del
Pla General Metropolità de regulació de les condicions d’emplaçament dels
habitatges d’ús turístic, nosaltres considerem que l’aportació de no poder introduir
usos residencials en zones qualificades com equipament és molt correcta, encara
que tot i així, ens preocupa la dimensió del fenomen dels pisos turístics i
allotjaments temporals a la nostra ciutat. Per això, seria convenient establir un
percentatge màxim per barri d’aquest tipus d’establiment, que no desvirtuïn la
composició social de la nostra ciutat, per això, nosaltres ens abstindrem.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Buenos días, bienvenidos al Pleno municipal de hoy. En principio empezamos por
el número 1 nos damos por enterados, el 2 enterados, el 3 también estaremos
enterados, cuarto enterados, el quinto abstención y el octavo a favor.
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En cuanto al punto número 6, acuerdo relativo a la aprobación definitiva de las
ordenanzas fiscales para el ejercicio 2019, queremos decirle al Gobierno que
evidentemente, el gobierno tiene la obligación de gobernar para todos los
ciudadanos y atender a toda la oposición en cuanto a sus alegaciones. Pues no,
ustedes como siempre, no hacen ni caso a quien representa a la ciudadanía de
L’Hospitalet que es a todos los grupos que hay aquí. Las alegaciones no tienen en
cuanta ni una, es decir, gobiernan como si tuvieran un rodillo, como en el año 82,
cuando ustedes sacaron mayorías aplastantes, pero ya no estamos en esas y
siguen igual y miren de verdad que nos defrauda mucho que no tengan en cuenta a
todos los ciudadanos y ciudadanas de L’Hospitalet que a través de sus
representantes presentan alegaciones y seguramente podríamos llegar a acuerdos,
pero es que ni nos permiten, ni hablan cuando hay una alegación, nos dicen que no
y punto. Mire vamos a votar en contra, por eso y fundamentalmente porque además
tienen una mala praxis, una mala práctica, es decir y hacen como hacía, como yo
dije aquí un día, un “Montoro”, al final vienen a bajar el IBI, en el año de elecciones.
Como yo les advertí aquí, lo han hecho así, una parte ridícula, por supuesto, que
pactaron ustedes con los señores de Esquerra Republicana, cuando habían
hablado con nosotros antes y estábamos en un acuerdo que estaba muy por
encima de eso, pero que al final, cogieron otros socios como Esquerra Republicana,
que les han ido muy bien para que les saquen en adelante algunas cosas, a pesar
de que luego se apartan de ellos como apestados, cuando ven que les pueden
ocasionar un problema en cuanto lo que es la visualización del voto, pero si lo
hacen, ese es el cinismo que siempre venimos observando en el Partido Socialista
y en este ayuntamiento también.
Miren, no han contemplado la tasa de arraigo, es lamentable que ustedes hagan
negocios con esas cosas, con la pobreza. En definitiva que no tienen en cuenta a
los representantes legítimos de los ciudadanos y ciudadanas de L’Hospitalet, que
actúan como un rodillo todavía.
¿Y qué vamos a hablar del presupuesto? Mire Sra. Núria Marín, siguen ustedes
presentando unos presupuestos antisociales, seguimos teniendo la partida de
servicios sociales infra agotada, sigue estando a la mitad de lo que recomiendan los
especialistas que sería del 10% del presupuesto y alcanzar los 100 euros por
habitante. L’Hospitalet está en el 5,5 a pesar de cuarenta años de gobierno
socialista.
La inversión real se ha desplomado, ha bajado un 60%, tampoco sabemos cómo
afectará, ya que el gobierno de Nuría Marín, por su mala gestión y lo recalco, por su
mala gestión, se ha acostumbrado a dejar sin ejecutar hasta el 80% de la inversión
presupuestada. Por eso, es un sarcasmo que el PSC presente una moción
reclamando poder destinar el superávit a mejorar las escuelas infantiles o a
viviendas cuando en sus presupuestos ordinarios no lo incluyen.
En inversiones, en educación han presupuesto 507.941 euros. Para hacernos una
idea en mobiliario y maquinaria para las dependencias municipales han
presupuesto 600 mil euros, un 15% más que inversiones en educación.
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En vivienda es aún peor, han destinado 60 mil euros en adquisición del usufructo de
viviendas del BBVA, menos de lo que se gastan, por ejemplo, en atenciones
protocolarias y representativas que son casi 70 mil euros. Sra. Marín, debería
caérsele la cara de vergüenza en gastarse más dinero en protocolo y gominolas,
que en esta cuestión que es la vivienda social, con la falta que hace en nuestra
ciudad. No hay más que mirar las facturas que usted tiene en atenciones de
protocolo. Debería caérsele la cara de vergüenza que en esa partida tenga más
dinero destinado que precisamente en lo que más necesita esta ciudad, que es la
vivienda asequible para los ciudadanos y ciudadanas de L’Hospitalet.
En vía pública es aún más descarado, han descendido las inversiones
presupuestadas en un 92,5%, ha sido tan drástico que han eliminado las partidas
de renovación de juegos infantiles. Donde el año pasado había 300 mil euros, o en
renovación de mobiliario urbano que habían presupuestados 500 mil euros. Es
decir, el año que viene no se cambia ni un banco, ni un columpio, o sea, en juegos
infantiles y renovación de mobiliario urbano no hay ni partida, señores del gobierno.
Mientras tanto, hay otras partidas con un crecimiento espectacular, atenciones
protocolarias a los que me refería antes y representativas, sube un 27,44%, pasa
de 54 mil euros a casi 70 mil, más de 15 mil euros más a atenciones protocolarias,
donde se cuelan las grandes comidas que nuestra señora alcaldesa tiene a bien
hacer, sobretodo, cuando ya están llegando los días de navidad y que no nos
explica y en qué benefician a esta ciudad esas comilonas.
Distrito cultural, sube un 49,5%; promoción turística sube un 69,37%; luego se
quejan de que criticamos que generan un L’Hospitalet de dos velocidades, cómo lo
no lo vamos a decir, en sus presupuestos se ven cuáles son sus prioridades, distrito
cultural, atenciones protocolarias, las partidas que les permiten a nuestra alcaldesa
hacer sus fotos para salir en los medios, mientras desatiende las partidas para
hacer un L’Hospitalet, como venimos diciendo aquí más amable, más de los
vecinos.
En cualquier caso, estamos acostumbrados a que cada año, Núria Marín presente
unos presupuestos que son ciencia ficción, prevén una subida de recaudación del
20% en plusvalías, sin que se aprecie un incremento de la ejecución a fecha 31 de
octubre de 2018. Confían ustedes en la vuelta a la burbuja inmobiliaria?, por cierto,
cuándo piensan aplicar la devolución de las plusvalías que cobraron
indebidamente?, no piensan devolverlas nunca? En el informe económico y
financiero de estos presupuestos, se indica que las recaudaciones estarán
condicionadas a la modificación que se haga de la normativa por este motivo y en el
informe del Órgano de Gestión Tributaria de 9 de noviembre de este año, este año
cifra casi siete millones y medio el importe de las plusvalías que son objeto de
reclamaciones y recursos por esta cuestión.
Prevén una subida de recaudación de los servicios funerarios de 900 mil a 1.100.00
euros, ¿es porque prevén más defunciones el año que viene?, ¿o es por la subida
de los servicios funerarios integrales más económicos que hicieron este año
pasado?, el porcentaje coincide, subida del 22% en los presupuestos de ingresos y
en los servicios integrales más económicos. Ya viene siendo casualidad, no es
casualidad, es su forma de hacer gobierno, es recaudar a costa de lo que sea,
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hasta con la muerte, es ver los servicios funerarios como una fuente de ingresos,
algo que venimos criticando y lo seguiremos criticando aquí.
Sus presupuestos son papel mojado, señores del gobierno, no los hacen ustedes
para ejecutarlos, gobiernan a golpe de improvisación a través de modificaciones de
crédito presupuestario. Llegan a improvisar tanto que presentan modificaciones de
crédito teóricamente unos mecanismos para gastos imprevistos, pero si es que
hacen ustedes gastos imprevistos para la cabalgata de reyes que la tienen que
hacer cada año y no la tienen prevista y modifican el crédito para eso, es
lamentable. 87 modificaciones presupuestarias llevan este año, llegarán ustedes a
las 100?, les quedan diez días. ¿Cuántas Juntas de Gobierno Local convocarán
hasta final de año apurando el tiempo como los malos estudiantes?, ¿cuántas?
En todo el mandato no se ha ejecutado ni la mitad de las inversiones, el año pasado
no ejecutaron ni el 20% de lo previsto. Mire que lo anunciaban en octubre de 2019,
mire lo que anunciaban ustedes en esas fechas, en portada el Diario de
L’Hospitalet, mírenlo, fíjese bien, señora Alcaldesa, mírenlo lo que anunciaban, 130
millones prevé invertir en el municipio hasta 2019, ya estamos. Aun asumiendo que
lo vayan a ejecutar el 100% de lo presupuestado en el 2019, que es mucho asumir,
se ejecutaran 49.203.110 euros, un 37% de lo anunciado. A lo máximo que pueden
aspirar es a un tres de siete, o sea, es un suspenso, por no decir un muy deficiente,
eso es lo que hacen ustedes, hacen un muy deficiente en el tema presupuestario.
Si quieren revisamos las inversiones concretas que prometían en el pasado Plan de
inversiones municipales que se ha quedado en el tintero, pero mire, señora Marín,
la lista es tan larga que si se la detallo, seguramente usted no me concedería el
tiempo que necesitaría para hacerlo, por lo tanto, como ustedes lo saben y las
conocen y la ciudadanía también, paso de detallarles, si acaso se la detallo si
ustedes dicen que no en la réplica.
No se lo decimos nosotros desde Ciudadanos, se lo dice la Intervención General de
este ayuntamiento, en su informe sobre los presupuestos, le recuerda que las
inversiones previstas en el Plan de inversiones municipales para el 2019, era de
19.672.299 euros y en el presupuesto sólo han contemplado 9.074.000 euros.No
podemos aprobar estos presupuestos, en definitiva, porque son unos presupuestos
antisociales que incumplen lo comprometido con los vecinos de L’Hospitalet y son
una ficción que no refleja la realidad, ni tienen la intención de hacerlo. Ustedes
hacen presupuestos sin ninguna intención de ejecutarlos, no son una engañufa, y
aquí se ve lo que decían con lo que han ejecutado y no nos cuenten milongas
porque esta es la realidad, portadas es lo que le gusta a la Sra. Núria Marín, como
se dice en catalán “fer volar coloms”, pero no se ejecutan.
Llevan tanto tiempo en el poder que se han acomodado, se han dejado llevar por la
dejadez, no sólo carecen de proyectos, señores del gobierno, les falta un mínimo de
tensión para al menos llevar el día a día con un mínimo de competencia. Están
ustedes agotados, sin proyectos, sin ganas, sin ilusión, Sra. Marín, están ustedes
con falta de pasar a la oposición, para que a ver si en ese tiempo, que seguramente
será largo, van regenerando tanto ideas, como ganas e ilusiones, porque les
quedan muy pocas, Sra. Marín.
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Viven de las rentas, Sra. Marín, de los años en que sus siglas sí que representaban
un proyecto de transformación. No hemos dicho que todo se ha hecho mal en los
cuarenta años que llevan ustedes gobernando, aquí hubo un momento en que se
generó ilusión con este partido pero se ha perdido, hubo un alcalde que lo que
decía lo cumplía, eso hace ya unos años que se perdió.
Usted, Sra. Marín tiene fama de no cumplir su promesas, por algo será cuando lo
dicen la mayoría de los ciudadanos, por algo será, no cumple Núria Marín, no
cumple ni con los presupuestos ni con ninguna de sus promesas. Como le decía
viven de las rendas, ya sólo viven ustedes de la marca, lamentablemente, Sra.
Marín, de la marca, pero que ustedes, aquí, la degradan, no necesitan mucho para
degradarse, ha visto lo que ha pasado en Andalucía, ya ha visto lo que está
pasando, ya está bien de engañar a los ciudadanos con promesas incumplidas,
Sra. Marín; estos presupuestos son antisociales, no miran la realidad social de
nuestra ciudad, por mucho que ustedes se empeñen en vestirlo, porque además no
los cumplen, se acabó de vivir de la red clientelar, ya se lo han dicho en Andalucía y
aquí se lo van a decir también, no tardando mucho, el 26 de mayo, ustedes pasen a
la oposición porque necesitamos regeneración en este ayuntamiento, presupuestos
creíbles, necesitamos políticas para las personas y ustedes no las hacen y llevan
con la milonga de los presupuestos un montón de años, año tras año, diciendo
cosas que no cumplen, la lista es larga de incumplimientos, Sra. Marín, ya vale, ya
vale de seguir gobernando con la red clientelar de cuarenta años que han ido
tejiendo a lo largo del tiempo, se acabó. Hasta su propia red clientelar está cansada
diciendo que usted, Sra. Marín, no cumple.
Los presupuestos son una milonga Sra. Marín, por eso votamos en contra de los
presupuestos y mira que nos duele, pero fíjese como han ido articulando para
sacarlos adelante, siempre tienen algún tránsfuga dispuesto o a gente que se
marcha y al final, acaban por abstenerse. Cuando saben como yo, como sabe toda
la oposición, que son unos presupuestos antisociales pero es que además no los
cumplen, no los cumplen, efectivamente, Sra. Marín, usted no cumple, usted ha
perdido toda la credibilidad que el capital de la marca socialista le dejó y es
lamentable que los socialistas, que en su momento generando tanta expectativa y
tanta ilusión en esta ciudad incluso en el país, estén donde están, hace falta
regeneración democrática, Sra. Marín, y usted no la va a hacer, por eso hay que
ponerla en la oposición, pronto va a llegar. Ya no valen abrazos, besos, caricias,
tocamientos de caras, que usted lo hace muy bien, ahora vale cumplir promesas,
Sra. Marín, cumplir promesas y usted no las cumple.
Votamos en contra porque además de ser antisociales, Núria Marín, no cumple,
muchas gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
En general, crec que es mal interpreten les pujades de les partides pressupostàries
amb el pressupost. He sentit varis comentaris en general dels grups, que quan els
interessa confonen les partides pressupostàries amb els increments que fem en el
2019 a les partides pressupostàries, llavors, jo el què demanaria és que es miressin
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bé els pressupostos i no mirin només en com criticar els pressupostos si no que ho
facin d’una manera constructiva. Tenen raó, els hi van enviat el pressupost amb vuit
dies d’antelació, haguéssim volgut fer-ho amb més temps, llavors, demano
disculpes per adelantat, però això no vol dir que les dades que diguin siguin
correctes.
Serveis socials, com a mínim, reconèixer que el portaveu de la CUP ha dit les
dades reals de serveis socials de despesa o de liquidació. Home, el 5% com diu
Ciutadans jo no sé d’on s’ho treuen, el senyor de la CUP ha dit l’onze i pico, doncs,
sí són les dades que reflecteixen. Les del 2018, segons el pressupost, que encara
no tenim la liquidació, la despesa en serveis socials és de l’11, 13 i la previsió per al
2019 és del 12%. Recordem que tal com vam dir vostès en un Ple, fa ja uns quants
plens, que eren els experts o els treballadors socials, la gent que havia d’estar per
sobre del 10%, doncs, bueno, estem pel 12% en el pressupost del 2019 i a més a
més, recordar que la mitjana de despesa en polítiques socials dels ajuntaments és
de 80,3 euros per habitant i a L’Hospitalet estem en 92,5 euros per habitant, és el
setè municipi d’entre els 24 que ens acostumen a valorar a nivell d’Espanya, del
nostre “tamany” i a nivell de Catalunya, de més de 100 mil habitants.
En habitatge social, també, una miqueta anirem en la mateixa línia, la mitjana
d’inversió, una cosa és confondre la despesa en habitatge i una altra cosa és
l’increment de les partides en habitatge social, la mitjana dels municipis és de 5
euros per habitant i nosaltres estem en 5,3 euros per habitant. O sigui, una miqueta
per sobre de la mitjana dels municipis amb els que acostumem a comparar-nos i
que són del nostre “tamany”. Municipis de més de 200.000 habitants.
Té raó, Sr. Miguel García, la inversión no es de 130 millones, va a ser de mucho
más, es verdad, yo creo que ahí fuimos prudentes y no hicimos 130, yo creo que
cuando acabe el mandato invertiremos mucho más en inversiones en este
municipio. Y si lo que usted está esperando es gobernar en esta ciudad,
seguramente estará esperando a que entre Vox en el consistorio, ¿no?, que es lo
que nos tiene acostumbrados a hacer. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Per algunes de les qüestions que s’han dit per part dels grups en el posicionament.
Molt breu, respecte del tema dels habitatges d’ús turístic, ha dit el Sr. Christian
Giménez, deia que ell demanava, l’hagués agradat una normativa més restrictiva,
diguéssim. En quant a la implantació pensem que no és només una cosa de
voluntat, al final tu has de donar explicacions i has de justificar per què prens la
posició. La posició en aquests moments, quan vam fer la suspensió de llicències,
era que dels aproximadament 105 mil elements tributaris, habitatges que tenim a la
ciutat, tenim aproximadament unes 400 llicències, amb la qual cosa, això que en
aquell moment ens va dur a fer la suspensió, convindran amb mi que per un extrem,
per alguna persona que desprès ha de provar que és la Generalitat de Catalunya
que ha d’aprovar aquest Pla d’usos, diguéssim, que com a llum d’alarma era difícil
de justificar, per tant, havíem de ser curosos a l’hora de fer aquesta regulació, i fins i
tot, coses que a més a més, vam parlar quan vam fer l’aprovació inicial i ho vam
parlar amb vostès, nosaltres vam fer una suspensió d’usos de llicències en el
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conjunt del territori, per tant, sense dades rellevants prèviament, era molt difícil
establir límits per barris, tal com vam dir, que segurament hauríem d’acabar fent, si
es disparava la sol·licitud de llicències perquè molt probablement serà més en uns
barris que en altres.
Per tant, a posteriori, si hi ha un barri, dos barris, que es dispara el número de
llicències, llavors, el què procedirà és fer la suspensió de llicències en aquells
barris, no en el conjunt del territori i fer la normativa ad hoc pel barri i no pel conjunt
de la ciutat.
I respecte d’algunes de les qüestions que s’han dit en els temes d’ordenances i
pressupostos. Sr. Toni Garcia, ha fet vostè una “retaila”, de la falta de pressupost
que destina aquest ajuntament a competències exclusives de la Generalitat. Miri,
quant ha destinat la Generalitat en el els últims cinc o sis anys, és igual, posi-li
anys, a patrimoni en aquesta ciutat? No busqui, cero. Quant ha destinat la
Generalitat a habitatge en aquesta ciutat, a la compra d’habitatge? Cero. Quant ha
destinat la Generalitat en els últims sis, set, vuit..., aquí li puc tirar llarg, a comerç en
aquesta ciutat que té la competència exclusiva? cero, i vostè ve a demanar el
pressupost aquí? Vostè va deixar molt clar quina era la seva posició en el
pressupost municipal al juliol de l’any passat, quan va dir que malgrat l’acord que
tenia amb el grup de govern, votaria en contra perquè el govern municipal no cedia
locals municipals per fer la consulta de l’1 d’octubre, ho va dir al juliol de l’any
passat públicament, l’any passat li vaig ensenyar, li puc tornar a ensenyar, quan
encara no havia vist ni l’esborrany, per tant, ara vostè es busca les justificacions
que consideri convenients, jo li respecto, però no intenti prendre’s el pèl, perquè
vostè vota per altres raons que res tenen a veure amb el pressupost legítim, però
digui-ho, digui que és per això, escolti, cadascú pren la posició de vot amb allò que
considera, però no intenti prendre’ns el pèl.
I mirin, el Sr. Manolo Brinquis, ara en la seva resposta li deia al Sr. García, el nivell
de pressupost o d’execució d’inversió estarà per sobre dels 130 milions, i estarà per
sobre dels 130 milions. Vostès saben, haurien de saber que amb la incorporació de
les inversions financerament sostenibles, dels romanents positius, això no està en
el Pla d’inversions com a destinació, si no que això es va incorporant i que té una
execució preferent perquè aquí sí que tenim un límit que ens marca la llei, perquè si
no perdem els recursos per poder executar.
Aquestes inversions han tingut preferència respecte dels destins que originàriament
hi havia en el Pla d’inversions, però al final són inversions que es produeixen, que
s’executen i per tant, la suma d’unes i les altres, veuran com sí que hi ha bastant
més que aquests 130 milions.
Un cosa sí que els hi hauria de donar raó quan demanen més diners en alguns
conceptes. En l’àmbit social ja els hi he explicat, vostès tenen aquella cosa tant
curiosa que diuen que polítiques socials no poden comptar com a despesa les
despeses de personal, amb la qual cosa no deixar de ser curiós perquè la immensa
majoria de la despesa de serveis socials és la despesa de personal, perquè el què
fem és, encara que li sorprengui, el què fem habitualment és atendre persones i per
atendre persones tenim la mala costum de fer-ho amb funcionaris i funcionàries. No
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sé si vostès tenen una altra alternativa, nosaltres reconeixem la nostra feblesa amb
aquest argument.
Desprès expliquen algunes coses ben curioses, perquè a més a més, si analitzem
les posicions d’un grup i d’un altre i donen xifres, cadascú sobre el mateix concepte
dona una xifra diferent. Amb la qual cosa, el què sí queda clar és que hem de
destinar més diners a formació, però hem de destinar més diners a formació perquè
siguin capaços desprès d’un munt d’anys de traslladar el seu posicionament
absolutament legítim a les dades reals, perquè un pot estar en desacord amb les
dades, el què no ha de fer és tergiversar les dades o veure com fan les sumes i les
restes perquè li donin la raó a l’argument que hi tenien prefixat i això és el que
massa sovint veiem en aquest Ple, que com les dades no ens donen la raó, doncs,
el què fem és canviar les dades, perquè el què no farem serà canviar l’argument.
Mirin, en aquest ajuntament, en aquesta ciutat, no en aquest ajuntament, en
aquesta ciutat, la despesa social ha anat incrementant-se any darrera any, en els
anys de crisi, de dura crisi que ha patit, no L’Hospitalet, si no el conjunt del país,
aquest ajuntament en cap moment, ha reduït la seva despesa en l’àmbit social de
tota mena, d’allò que tant li agrada al portaveu de Ciutadans quan parlem del tema
de les beques menjadors, amb ajuts a la dependència, amb ajuts a la
teleassistència, amb tots aquests diners, any darrera any, han anant creixent, quan
paral·lelament vèiem des d’altres administracions com justament en aquells
moments, en aquells conceptes, els diners anaven o decreixent o desapareixent.
Se’n recorden quan en el moment de màxim nivell d’atur, el govern central del Partit
Popular va fer desaparèixer tots el diners de polítiques actives?.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Diferents consideracions. Miri la Generalitat de Catalunya, tot i les dificultats que té
compleix amb aquesta ciutat, i ho hem vist a l’àmbit de l’educació, ho hem vist a
l’àmbit de la sanitat, fem inversions tal i com s’havia demanat des de l’ajuntament
de L’Hospitalet en el diferents pactes d’aquesta ciutat. I també anem reduint el
deute i el Vicepresident del govern i Conseller d’Economia Oriol Junqueres, va
reduir el deute amb aquesta ciutat.
Si tinguéssim i gestionéssim tots els nostres recursos econòmics, si no hi hagués
un dèficit fiscal que estan patint els ciutadans i ciutadanes de Catalunya,
possiblement invertiríem més i els pressuposts, li dic del 2019 del gener, de la
Generalitat de Catalunya, seran pressupostos que apostaran per l’habitatge i que
apostaran, encara més, per les polítiques socials. Però també, vostès s’obliden de
que vostès critiquen a Esquerra Republicana, transformacions polítiques, però
s’obliden de que hi ha organismes com la Diputació de Barcelona que vostès mai
recorden que fan inversions en aquesta ciutat, per exemple inversions quan es farà
un camp futbol del camp de La Torrassa, quan fan altres tipus d’inversions, quan es
fan inversions perquè hi hagi plans d’entorn, el tema de la teleassistència i el tema
de les biblioteques, i amb el tema de les escoles bressol, entre d’altres moltes
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inversions, que vostès intenten amagar i que vostès s’atribueixen com a pròpies
quan les ha desenvolupades i les ha potenciat amb diners de la pròpia Diputació.
I vostès, en aquest any, el què han preferit, des d’Esquerra Republicana de
Catalunya, sempre s’ha proposat, propostes concretes per millorar aquesta ciutat,
però vostès han preferit pactar amb trànsfugues que vostès van comprar, vostès
han preferit pactar amb la dreta, amb trànsfugues de dretes, perquè li surt gratis, no
tenen que pactar res més, li surt gratis, i han preferit pactar amb el transfuguisme,
amb la dreta, en lloc de pactar amb les forces d’esquerres i poder fer uns
pressupostos més socials i al servei dels ciutadans i les ciutadanes d’aquesta ciutat.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Mire, Sr. Brinquis, no vale hacer trampas al solitario. Nosotros lo que decimos es lo
que se desprende de los informes de la Intervención que les advierten a ustedes,
año tras año de la baja ejecución de los presupuestos y que no los cumplen y lo
leemos en lo que dice quien fiscaliza lo que tiene que hacer el gobierno y les recita,
y les dice, pero ustedes siguen, erre que erre, no hacen ni caso, o sea, que no es
que nosotros nos lo inventemos, lo dicen quien son los órganos competentes para
decirle al gobierno, oiga, ustedes van mal, no ejecutan los presupuestos, hay una
baja ejecución, varias veces, de ahí lo leemos, o sea que no haga cómo qué, sí, sí,
lo dice, lo dice, hombre, no lo dice con esas palabras, van mal, pero dicen que hay
una baja ejecución, se supone que es que van mal, sí Sr. Brinquis, se lo dicen, más
de una vez.
Luego otra cosa, le voy a leer otra cosa, el cómputo se hace sin incluir los gastos de
personal, claro que sí. Sabe usted que la asociación de directores, directoras y
gerentes de servicios sociales de España, retiró a Avila y Soria, que decían que
dedicaban más 200 euros por habitante, a los servicios sociales, pero hacían la
misma trampa que hacían ustedes, metían ese Capítulo I, que no tienen que meter,
porque aquí se habla de lo que va directamente y del beneficio que tienen en
cuanto a lo que es la cosa a la gente, al servicio social, no, eso son trampas y de
hecho, a esas provincias los retiraron, por qué, porque hacían las mismas trampas
que hacían ustedes.
No estoy de acuerdo con eso y ustedes lo saben, invierten ustedes casi la mitad de
lo que se recomienda en servicios sociales, ya lo pueden vestir como quieran y ya
les digo, míreselo, Asociación de directoras generales y gerentes de servicios
sociales en España, ¿me entiende?, retiró a Ávila y a Soria porque hacían trampas
poniendo ese capítulo que no toca, ¿vale?
Mire seguimos en la mitad de lo que tenían que invertir en servicios sociales, por
debajo de la media que recomienda el sector, ¿me entiende? Mire la subida en
servicios sociales palidece ante la subida del 49,5 en el Distrito cultural, o el 69 en
la promoción turística, ¿no? Ustedes quieren por narices convertir esta ciudad en
algo que no le toca, porque está bien que la enseñemos al mundo, claro como lo
hace Núria Marín, que es a base de promocionarse su figura política, pues no pasa
nada, pero es que gastan un dineral y lo detraen de esas partidas, ya le he dicho
muchas veces que esto es cuestión de prioridades, y ustedes no las tienen. En el
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distrito cultura un 69% de incremento, vamos, van a saco, con lo que identifica
Núria Marín que le da lo que le da, esa subida, en protagonismo, en cuanto a tener
esas portadas porque en definitiva, lo que quiere es bueno yo no sé…, le gusta el
famoseo qué vamos a hacer y nos cuesta un dineral, y nos cuesta que ha comido
con todos los directores de todos los periódicos, gastándose una cantidad
importante de dinero y ha subido esa partida, este año también.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Algún comentario porque el redundar pleno tras pleno, algunas afirmaciones que
son directamente falsas, pues yo creo que necesitan aclaración nuevamente.
Parece ser que el Sr. García después de que le dijera de dónde sacaban ese dato,
lo ha vuelto a encontrar, ha encontrado la fuente, enhorabuena, pero yo que soy un
asiduo visitante de esa web y de los estudios que publican porque son francamente
interesantes, Sr. García, que no insista con la mentira, que no tiene razón, que los
datos no sacan, no dejan de contar los datos de personal, no obstante, su
insistencia en esta mentira lo que demuestra es que no tiene mucha idea de cómo
funcionan los servicio sociales, perdóneme que se lo diga.
Oiga usted ha acabado su show, pues ahora permítame contestarle. Demuestra
que no tiene mucha idea de cómo funcionan los servicios sociales, porque el
instrumento en muchas ocasiones es el trabajo que hace cada profesional y
permítame estaría muy bien que se preocupase, de vez en cuando, realmente de
ver cómo funciona. Para usted probablemente lo que tiene en su imaginario y
probablemente a lo mejor lo que si llegan a gobernar en Andalucía con ayuda de
algún partido nuevo, como ustedes, nuevo, pero un poquito antiguo, Sr. García,
usted ha acabo el tiempo de su show, ha acabado su show.
Probablemente lo que ustedes, en lugar de profesionales lo que pongan serían
máquinas expendedoras, que a lo mejor es lo que más va en su línea política y en
su línea ideológica. Pero le insisto, deje de menospreciar el trabajo que realizan las
profesionales y los profesionales sociales de este ayuntamiento.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Per intentar acabar la intervenció d’abans que no em donava temps.
Mire, Sr. Garcia, usted supongo que ha cogido la carrerilla y de lo que se trata
ahora es de venir aquí a hacer mítines de aquí a final de mandato, a buscar lo que
no encuentra en otros sitios.
Supongo que cuando habla de la desilusión de la gente por el Partido Socialista es
en la depresión en que caímos los militantes del partido, aquí en L’Hospitalet,
cuando nos enteramos que usted marchó, cuando usted dejo el partido socialista,
caímos todos en una profunda depresión y nos ha llevado a este desastre.
Entonces, mire, se lo voy a decir de otra manera, no nos deprimimos, nos
quedamos tranquilos, ahora podemos hacer políticas de izquierdas sin que nadie
desde dentro del partido socialista nos diga que nos estamos equivocando, somos
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un partido de izquierdas, ustedes son nuestros adversarios, lo hemos demostrado,
ustedes insisten en demostrarlo Pleno tras Pleno y de aquí a les elecciones lo
seguiremos demostrando, en campaña lo volveremos a demostrar y espero que en
el próximo mandato lo sigamos demostrando, usted ahí y nosotros aquí, todo eso
evidentemente, con el apoyo mayoritario de los ciudadanos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, diu la senyora Secretària que en el número 8, per part del Partit Popular no
s’ha fet el posicionament.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
A favor.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat dels punts de la Comissió
Permanent de Presidència, els declara aprovats, segons els resultats de les
votacions que s’inclouen a continuació en cadascun d’ells.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 8888/2018, DE 4
DE DESEMBRE, RELATIU A LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LES COMISSIONS
DEL PLE: COMISSIONS PERMANENTS, COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I
COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE (EXP. 6099/2016).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta, en compliment del que disposa l’article 65.5 del
Reglament Orgànic del ple (BOPB 12-01-2012), DONA COMPTE AL PLE del
Decret de l’Alcaldia 8888/2018, de 4 de desembre, que literalment diu:
“DECRET DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA RELATIU A LA COMPOSICIÓ
NOMINAL DE LES COMISSIONS DEL PLE: COMISSIONS PERMANENTS,
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES
DELEGADES DEL PLE.
ATÈS que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de 19 de juny de 2015,
convocat com a Ple d’organització segons les previsions de l’art. 38.c) del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats locals, va acordar la
constitució i composició genèrica de les Comissions que determina l’article 122 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb caràcter
d’òrgans complementaris de l’ajuntament.
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VIST que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 5542/2015 de 25 de juny, es va
acordar la delegació de les presidències i vicepresidències de les comissions
permanents, de la comissió de competències delegades del Ple, de la comissió
especial de comptes i de la comissió especial de suggeriments i reclamacions, així
com es va determinar la seva composició nominal.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 24 de novembre de 2015 va
acordar modificar la composició genèrica de les comissions permanents de
presidència i de drets i territori, de la comissió de competències delegades del Ple,
de la comissió especial de comptes i de la comissió especial de suggeriments i
reclamacions com a conseqüència de la dissolució del grup polític municipal
Guanyem L’Hospitalet i el passi a la condició de no adscrits dels regidors que
l’integraven.
VISTES les modificacions en la composició de les diferents comissions del Ple, per
incorporació dels regidors no adscrits, per Decret de l’Alcaldia núm. 9800/2015, de
9 de desembre; per canvi de la representació del grup municipal del Partit Popular,
per Decret de l’Alcaldia núm. 6114/2016, de 18 de juliol; per canvi de la
representació del grup municipal del PSC i posterior esmena segons Decrets de
l’Alcaldia núm. 6412/2016, de 2 d’agost i 6881 /2016, de 14 de setembre; per canvi
de la representació del grup municipal del Partit Popular, per Decret de l’Alcaldia
8737/2016,de 27 d’octubre; per canvi de la representació del grup municipal del
PSC, per Decret de l’Alcaldia 5928/2017,de 25 de juliol i per incorporació de regidor
no adscrit, per Decret de l’Alcaldia 1572/2018, de 9 de març.
ATÈS que l’Ajuntament en sessió ordinària del Ple, del 25 de juliol de 2017, va
aprovar definitivament el Reglament orgànic dels òrgans de defensa de la
ciutadania davant l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de
Suggeriments i Reclamacions, el text íntegre del qual va ser publicat al BOPB de 22
d’agost de 2017, iniciant la seva vigència, el dia següent a la seva publicació en el
BOPB, és a dir, el 23 d’agost de 2017, el qual regula a l’article 13 la composició de
la Comissió de Suggeriments i reclamacions derogant expressament l’article 63 i
l’últim apartat de l’article 59.2 del Reglament Orgànic del ple, que contenia la
regulació de la Comissió de Suggeriment i reclamacions. (Disposició derogatòria
única del RODCHL).
ATÈS que el Ple de l’ajuntament en sessió ordinària de 27 de novembre de 2018,
va prendre coneixement de l’expulsió del Partit Popular del Sr. Pedro Alonso
Navarro i la conseqüent adquisició de la condició de regidor no adscrit i que a la
mateixa sessió va acordar modificar la composició genèrica de les comissions
permanents de presidència i de drets i territori, de la comissió de competències
delegades del Ple i de la comissió especial de comptes.
VIST que l’article 65.5 del Reglament orgànic del Ple vigent (BOP 12/01/2012)
estableix que l’Alcaldia per mitjà de Decret recollirà la composició nominal de les
diferents comissions creades pel Ple i d’aquest es donarà compte al Ple en la
primera sessió que tingui lloc.

…/…

31

Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article
124.4.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local,
DISPOSO:
PRIMER.- CONFIRMAR LA DELEGACIÓ de la Presidència i el NOMENAMENT
dels/de les vicepresidències de les Comissions del Ple, efectuades pel Decret de
l’Alcaldia 1572/2018, de 9 de març.

A. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA:
 Presidenta: l’Alcaldessa Sra. Núria Marín Martínez
 Vicepresident: Sr. Francesc Josep Belver Vallés.
B. COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI.
 President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés.
 Vicepresident: Sr. Cristian Alcázar Esteban.
C. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
 President: Sr. Manuel Brinquis Pérez.
 Vicepresidenta: Sra. Mª Angeles Sariñena Hidalgo
D. COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE:
 President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
 Vicepresident: Sr. Manuel Brinquis Pérez.
SEGON.- DETERMINAR la composició nominal de la Comissió Permanent de
Presidència segons la nova composició acordada pel Ple en sessió de 27 de
novembre de 2018, en els termes que figuren a continuació.
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Presidenta: L’Alcaldessa, Sra. Núria Marín Martínez
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Francesc Josep Belver Vallés (vicepresident)
2. Sr. Jaume Graells Veguin (suplent)
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Miguel Manuel Garcia Valle
2. Sr. Rainaldo Ruiz Narváez (suplent)
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
2. Sra. Juliana Carballeira Pascual (suplent)
d) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Antoni Garcia i Acero
2. Sr. Jorge García Muñoz (suplent)
e) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sra. Sonia Esplugas González
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f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidors/a no adscrits/a:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
2. Sra. Cristina Santón Ramiro
3. Sr. Francisco Javier Martín Hermosín
4. Sr. Pedro Alonso Navarro
Secretari/a: El/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui.
TERCER.- DETERMINAR la composició nominal de la Comissió Permanent de
Drets i Territori, segons la nova composició acordada pel Ple en sessió de 27 de
novembre de 2018, en els termes que figuren a continuació:
COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Cristian Alcazar Esteban (vicepresident)
2. Sr. Jesús Husillos Gutiérrez (suplent)
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Jesús Amadeo Martín González
2. Sra. Maria Carmen Esteban Fernández (suplent)
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Juliana Carballeira Pascual
2. Sr. Iván Nieto Martínez (suplent)
d) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Antoni Garcia i Acero
2. Sr. Jorge García Muñoz (suplent)
e) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sra. Sonia Esplugas González
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidors/a no adscrits/a:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
2. Sra. Cristina Santón Ramiro
3. Sr. Francisco Javier Martín Hermosín
4. Sr. Pedro Alonso Navarro
Secretari/a: El/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui.
QUART.- DETERMINAR la composició nominal de la Comissió Especial de
Comptes, segons la nova composició acordada pel Ple en sessió de 27 de
novembre de 2018, en els termes que figuren a continuació:
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COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
President: Sr. Manuel Brinquis Pérez
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sra. Maria Angeles Sariñena Hidalgo (vicepresidenta)
2. Sra. Rocio Ramírez Pérez (suplent)
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sra. Maria Carmen Esteban Fernández
2. Sr. Jesús Amadeo Martín González (suplent)
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sr. Ivan Nieto Martínez
2. Sra. Juliana Carballeira Pascual (suplent)
d) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Jorge Garcia Muñoz
2. Sr. Antoni Garcia i Acero (suplent)
e) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sra. Sonia Esplugas González
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidors/a no adscrits/a:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
2. Sra. Cristina Santón Ramiro
3. Sr. Francisco Javier Martín Hermosín
4. Sr. Pedro Alonso Navarro
Secretari/a: El/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui.
CINQUÈ.- DETERMINAR la composició nominal de la Comissió de Competències
Delegades del Ple, segons la nova composició acordada pel Ple en sessió de 27 de
novembre de 2018, en els termes que figuren a continuació:
COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Manuel Brinquis Pérez (vicepresident)
2. Sr. Jaume Graells Veguin (suplent)
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez
2. Sr. Miguel Manuel García Valle (suplent)
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
2. Sra. Juliana Carballeira Pascual (suplent)
d) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Antoni Garcia i Acero
2. Sr. Jorge Garcia Muñoz (suplent)
e) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
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1. Sra. Sonia Esplugas González
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidors/a no adscrits/a:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
2. Sra. Cristina Santón Ramiro
3. Sr. Francisco Javier Martín Hermosín
4. Sr. Pedro Alonso Navarro
Secretari/a: El/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui.
SISÈ.- DECLARAR que la nova composició tindrà efectes des de la data del
present Decret i REVOCAR, amb efectes de la mateixa data el Decret 1572/2018,
de 9 de març, en relació a la determinació de la composició nominal de les
comissions.
SETÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement i als efectes adients, en compliment del que determina l’article 65.5 del
Reglament orgànic del ple vigent.
VUITÈ.- FER PÚBLIC aquest Decret al portal web municipal en compliment del que
determina l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
NOVÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics
municipals, als/a les regidors/es no adscrits/es i als/a les regidors/es designats/es,
així com a l’Alcaldia-Presidència, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció
General Municipal i a la Tresoreria i DONAR TRASLLAT a la resta de regidors/es
de la corporació i publicar-ho a la Intranet.”
ACORD 2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 8889/2018, DE 4
DE DESEMBRE, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL
DE LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS DETERMINADA
ACTUALMENT PELS DECRETS 443/2018, DE 23 DE GENER I 1570/2018, DE 9
DE MARÇ (EXP. 1510/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta, en compliment del que preveu l’article 20 del Reglament
orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions, (BOPB 22-082017), DONA COMPTE AL PLE del Decret de l’Alcaldia 8889/2018, de 4 de
desembre, que literalment diu:
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“DECRET DE L’ALCALDIA PER MODIFICAR LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LA
COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS DETERMINADA
ACTUALMENT PELS DECRETS 443/2018, DE 23 DE GENER I 1570/2018, DE 9
DE MARÇ.
ATÈS que l’Ajuntament en sessió ordinària del Ple del 25 de juliol de 2017, va
aprovar definitivament el Reglament orgànic dels òrgans de defensa de la
ciutadania davant l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i
Comissió de Suggeriments i Reclamacions, (en endavant RODCLH) amb la
resolució dels suggeriments i les al·legacions presentades a l’aprovació inicial; el
text íntegre del qual va ser publicat al BOPB de 22 d’agost de 2017 i la ressenya al
DOGC núm. 7442, de 28 d’agost.
VIST que l’article 13 del RODCLH, determina que sota la denominació Comissió de
Suggeriments i Reclamacions de L’Hospitalet actuarà l’òrgan d’existència
obligatòria previst a l’art. 132 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i que l’art. 14 en relació a la seva composició recull entre els vocals
un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups polítics municipals del
consistori i, si s’escau, els/les regidors/es no adscrits/es.
VIST que l’article 18.a del RODCLH, determina que els/les vocals, regidors/es
membres de la corporació, seran designats/des i revocats/des lliurement per escrit
dels/de les portaveus dels respectius grups polítics municipals, d’entre els/les
regidors/es que integren el seu grup, designació que podrà incloure un/a regidor/a
vocal titular i un/a regidor/a vocal suplent, que actuaran de manera indistinta a la
Comissió.
VIST que en execució de les previsions del reglament pel Decret de l’Alcaldia
443/2018, de 23 de gener, del qual es va donar compte al ple en sessió de 27 de
febrer de 2018, es va delegar la Presidència de la Comissió i es va declarar la
composició nominal de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions de
L’Hospitalet i que aquesta composició es va modificar pel Decret de l’Alcaldia
1570/2018, de 9 de març.
ATÈS que el Ple municipal en sessió de 27 de novembre de 2018 va prendre raó de
l’expulsió del Partit Popular del regidor Sr. Pedro Alonso Navarro, amb la
conseqüent adquisició de la condició de regidor no adscrit.
ATÈS que per escrit de 28 de novembre de 2018, signat per la portaveu del grup
polític municipal del Partit Popular, s’ha modificat la representació d’aquest grup en
diferents òrgans municipals, entre ells, la comissió de suggeriments i reclamacions.
VIST que l’article 20 del reglament estableix que l’Alcaldia per mitjà de Decret
concretarà la composició nominal de la comissió i d’aquest es donarà compte al Ple
en la primera sessió que tingui lloc.
Aquesta Alcaldia-Presidència,
DISPOSA:
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PRIMER.- MODIFICAR l’actual composició de la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions de L’Hospitalet, en relació als/ a les vocals membres de la corporació,
per raó de l’expulsió del Partit Popular del regidor Sr. Pedro Alonso Navarro, amb la
conseqüent adquisició de la condició de regidor no adscrit.
SEGON.- CONCRETAR la composició de la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions de L’Hospitalet, que de conformitat amb els Decrets de l’Alcaldia
443/2018 i 1570/2018, de 9 de març i la modificació recollida a l’apartat anterior, és
la següent:
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vicepresidenta: Sra. Sonia Esplugas González (designada per acord de la Comissió
de Suggeriments i Reclamacions en sessió extraordinària de 13 d’abril de 2018)
Vocals:
 Membres de la Corporació:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
Vocal titular: Sr. Manuel Brinquis Pérez
Vocal suplent: Sr. José Castro Borrallo
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
Vocal titular: Sr. Miguel Manuel García Valle
Vocal suplent: Sr. Rainaldo Ruíz Narváez
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
Vocal titular: Sra. Ana González Montes
Vocal suplent: Sra. Juliana Carballeira Pascual
d) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
Vocal titular: Sr. Antoni Garcia i Acero
Vocal suplent: Sr. Jorge (Coque) García i Muñoz
e) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
Vocal titular: Sra. Sonia Esplugas González
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
Vocal titular: Sr. Jordi Monrós Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
Vocal titular: Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidors/a no adscrits/a:
Sr. Rafael Jiménez Ariza
Sra. Cristina Santón Ramiro
Sr. Francisco Javier Martín Hermosín
Sr. Pedro Alonso Navarro
 Membres del Consell de Ciutat:
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Sr. José Manuel Banderas Vozmediano
Sra. Fernanda Sánchez Alcántara
Secretari/a: M. Teresa Redondo del Pozo, Secretaria General del Ple, sense
perjudici de la facultat de delegació prevista a l’art. 19 del RODCLH.
TERCER.- NOTIFICAR aquest Decret als grups polítics municipals i als/ a la
regidors/a no adscrits/a.
QUART.- TRASLLADAR aquest Decret a l’Alcaldia-Presidència, a la Secretaria
General del Ple i a l’Oficina dels òrgans de defensa de la ciutadania.
CINQUÈ.- FER PÚBLIC aquest Decret al portal web municipal en compliment de
l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
SISÈ.- DONAR COMPTE AL PLE en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement i als efectes adients, de conformitat amb el que determina l’article 20
del RODCLH.”
ACORD 3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
8892/2018, DE 4 DE DESEMBRE, DE MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS
DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, DETERMINADA PEL DECRET 6804/2015 DE 10 DE SETEMBRE I
POSTERIOR MODIFICACIÓ PEL DECRET 4278/2016, DE 26 DE MAIG (EXP.
2872/2016).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de 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, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l’Alcaldia número 8892/2018, de 4 de desembre, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS
DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
DETERMINADA PEL DECRET 6804/2015 DE 10 DE SETEMBRE I POSTERIOR
MODIFICACIÓ PEL DECRET 4278/2016, DE 26 DE MAIG.
VIST el reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, que va ser aprovat definitivament pel Ple en sessió de 24 de
juliol de 2012 i publicat al BOP de 16 d’agost de 2012, entrant en vigor al dia següent
de la seva publicació, pel qual i de conformitat amb l’article 1, es constitueix el Consell
Municipal de Serveis Socials de L’Hospitalet de Llobregat.
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VIST que l’article 4 del reglament estableix els òrgans en els que s’estructura el
Consell: Presidència, Vicepresidència, Plenari, Comissió Permanent, Taules Sectorials
i la Secretaria del Consell.
VIST que l’article 5 determina que la presidència del Consell correspon a l’Alcaldia o a
la persona membre de la Corporació en qui es delegui. I que l’article 6 estableix que la
vicepresidència correspon al Tinent/a d’Alcaldia o al/a la Regidor/a de Govern en
matèria de serveis socials.
VIST que l’article 7 regula la composició del Plenari, com a màxim òrgan col·legiat de
deliberació del Consell en el qual estaran representats tots els agents socials implicats
en l’àmbit dels serveis socials i que entre els vocals hi ha una persona representant de
cadascun dels grups polítics municipals constituïts en el si de la corporació municipal i
els/les Tinents/es d’Alcaldia, Regidors/es de Govern, que ostentin la delegació en
matèria d’immigració i nova ciutadania, salut, transport, educació, cultura, esports,
joventut, habitatge, accessibilitat i ocupació, seguretat, així com els/les Regidors/es
Presidents/es de Districte.
VIST que l’article 8 del reglament estableix que les persones en representació dels
grups polítics municipals seran designades pel/per la portaveu, per mitjà d’escrit,
sense que necessàriament hagin de tenir la condició de regidor/a.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia 6804/2015, de 10 de setembre, es va procedir a
la designació d’aquells/es membres del plenari del Consell Municipal de Serveis
Socials, que formen part d’aquest per raó del seu càrrec a l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que al mateix Decret es van designar els/les vocals en representació dels
grups polítics municipals, en atenció a les propostes efectuades pels/per les
respectius/ves portaveus i que posteriorment es va modificar la composició del
plenari pel que fa als grups polítics municipals per Decret 4278/2016, de 26 de
maig.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 27 de novembre
de 2018, va prendre coneixement de l’expulsió del Partit Popular del regidor Sr.
Pedro Alonso Navarro i la adquisició de la condició de regidor no adscrit.
ATÈS que per escrit de 28 de novembre de 2018, signat per la portaveu del grup
polític municipal del Partit Popular, s’ha modificat la representació d’aquest grup al
plenari del Consell Municipal de Serveis Socials.
Aquesta Alcaldia – Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article
124.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els
articles 5 i 6 del Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials,
DISPOSO:
PRIMER.- MODIFICAR l’actual composició del plenari del Consell Municipal de

…/…

39

Serveis Socials, en relació als/ a les vocals en representació dels grups polítics
municipals, per raó de l’expulsió del Partit Popular del regidor Sr. Pedro Alonso
Navarro, amb la conseqüent adquisició de la condició de regidor no adscrit.
SEGON.- CONCRETAR la composició del plenari del Consell Municipal de Serveis
Socials, en relació a la representació dels grups polítics municipals que és la
següent:
a) Per part del grup polític municipal del PSC-CP: Sr. Manuel Brinquis
Pérez
b) Per part del grup polític municipal de Ciutadans: Sr. Jesús Amadeo
Martín González.
c) Per part del grup polític municipal d’ICV-EUiA-Piratas-E: Sr. Roberto
Cerviño Bouzas.
d) Per part del grup polític municipal d’ERC: Sr. Antoni Garcia i Acero.
e) Per part del grup polític municipal del PP: Sra. Sonia Esplugas
González.
f) Per part del grup polític municipal de CiU: Sra. Montserrat Morante i
Schiaffino.
g) Per part del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu: Sr.
Christian Giménez Márquez.
TERCER.- CONFIRMAR la delegació de la presidència del Consell, en el Tinent
d’Alcaldia de l’àrea de Benestar i Drets Socials, Sr. Cristian Alcázar Esteban i la
designació del vicepresident, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, regidor de govern de
Benestar Social, efectuades pel Decret de l’Alcaldia 6804/2015, de 10 de setembre.
QUART.- CONFIRMAR la designació dels/de les Tinents/es d’Alcaldia, Regidors/es de
Govern i Regidors/es Presidents/es de Districte, efectuada pel Decret de l’Alcaldia
4278/2016, de 26 de maig.
CINQUÈ.-. DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu l’article 123.1 a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
SISÈ.- FER PÚBLIC aquest Decret al portal web municipal en compliment de
l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern
SETÈ.- TRASLLADAR aquest Decret a les persones designades, als/a les portaveus
dels grups polítics municipals i a la Secretaria del Consell Municipal dels Serveis
Socials, així com a les Àrees Municipals per mitjà de la publicació en la Intranet als
efectes legals oportuns.”
ACORD 4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A
L’ART. 104 BIS, APARTAT 6, DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL,
REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL, RELATIU AL PERSONAL
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EVENTUAL
4180/2016).

D’AQUESTA

CORPORACIÓ

(4t.

TRIMESTRE

2018)

(EXP.

Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa, en compliment del que preveu l’art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons la redacció introduïda
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, sotmet al Ple per al seu coneixement
L’informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 5 de desembre de 2018, signat per l’assessora jurídica de recursos
humans, amb el vist i plau de la Directora de Serveis d’Hisenda i Recursos
Generals, Programació i Pressupostos, que posa de manifest que aquest
Ajuntament compleix les determinacions de la Llei 7/1985, pel que fa al límit del
personal eventual, i que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A LA DATA D’AQUEST
INFORME
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 22 de desembre de 2017, va acordar
l’aprovació inicial del pressupost per a 2018, el règim retributiu i la plantilla de
personal al servei de l’Ajuntament, que inclou el personal eventual, integrat per 24
llocs de treball. Acord que va ser declarat aprovat definitivament, el 19 de gener de
2018 mitjançant resolució núm. 500/2018, de 26 de gener i que es va publicar al
BOP de 24 de gener de 2018 i al DOG núm. 7561 de 19 de febrer de 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 31 de gener de 2017, va aprovar
l’adequació del catàleg de llocs de treball de personal eventual a la plantilla
d’aquest personal, aprovada definitivament el 21 de novembre de 2016, acord que
va ser publicat al DOGC núm. 7309, de 15 de febrer de 2017 i al BOP de 16 de
febrer de 2017.
L’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local, estableix els límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del
llocs de treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en
les seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret 1039/2017,
de 15 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de
la revisió del padró municipal referida a l’1 de gener de 2017 és de 257.349
habitants i, en conseqüència, per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985,
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de 19 de juny, de Règim Electoral General, el número de regidors que integren
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat és de 27.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l’establert a l’article 104 bis,
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del compliment del que es preveu en aquest article,
S’INFORMA
1. La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual es la següent:
DENOMINACIÓ
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL

ADSCRIPCIÓ

OCUPADES

VACANTS

SUMA

6

2

8

Grup Municipal CUP

1

0

1

Grup Municipal C's

1

0

1

Grup Municipal ERC

1

0

1

Grup Municipal PSC

1

0

1

Grup Municipal CiU
Grup Municipal ICV-EUiAPirates

1

0

1

1

0

1

Vacant

0

2

2

0

1

1

0

1

1

4

0

4

Àrea Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic i
Ocupació

1

0

1

Àrea de Benestar i Drets Socials:
Regidoria Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea Territorial- Dte. VI

1

0

1

Àrea Alcaldia -Presidència

4
2

0
0

4
2

ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA
ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

Vacant

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1
ASSESSOR/A DE NIVELL 1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2
ASSESSOR/A DE NIVELL 2
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ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic i
Ocupació

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea d'Espai Públic Habitatge
Urbanisme i Sostenibilitat

1

0

1

7

0

7

Àrea d'Alcaldia-Presidència

2

0

2

Àrea d'Espai Públic Habitatge
Urbanisme i Sostenibilitat

1

0

1

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

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

21

3

24

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

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials:
Regidoria Educació i Cultura
Àrea de Benestar i Drets Socials:
Regidoria Cultura

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials:
Servei de Salut

TOTAL

2. Les funcions, règim de dedicació i retribucions són les acordades pel Ple en
sessió de 19 de juny de 2015 (BOP de 3/07/2015 i DOGC núm. 6902 de
30/06/2015) per als respectius llocs de treball. El Ple en sessió de 25 d’octubre de
2016, va acordar l’increment de la retribució del personal eventual amb efectes d’1
de gener de 2016 (DOGC núm. 7241 de 7/11/2016 i BOP de 9/11/2016) i
posteriorment el Ple en sessió de 24 d’octubre de 2017, va acordar aprovar, amb
efectes 1 de gener de 2017, l’ increment de l’1% de les retribucions fixades per
l’acord de 25 d’octubre de 2016.
3. Segons acord de Ple núm. 575 aprovat el 25 de setembre de 2018, es va
acordar aprovar amb efectes del dia 1 de gener de 2018 fins al 30 de juny de 2018,
l’ increment de l’1,5 % i a partir de l’1 de juliol de 2018 l’ increment de l’1,75%
(1,50%+0,25%) les retribucions del personal eventual al servei d’aquesta
Corporació consolidades a 31 de desembre de 2017, previst a la Llei 6/2018, de 3
de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 per als funcionaris de
carrera.
4. A data d’avui, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local, al estar integrada la plantilla d’aquest personal per un total
de 24 places, inferior al nombre de regidors que és de 27.”

El Ple, amb el Dictamen previ de la Comissió permanent de presidència:
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ÚNIC: Es dóna per assabentat de l’informe trimestral relatiu al personal eventual, en
compliment de l’obligació legal prevista per a l’Alcaldia a l’art. 104.bis, apartat 6, de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el número de
llocs de treball reservats a personal eventual es farà públic a la seu electrònica de
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 5.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ I.U.,R. PER EXERCIR ACTIVITAT
PRIVADA (EXP. 39048/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz i del REGIDOR i REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr/a. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro i, 12 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs: Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat al B.O.P. de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès que en data 7 de novembre de 2018, Codi E/83994/2018 de registre general
d’entrada, el Sr. R. I. U., amb XXXXXXXXXXXXXXXXXX, funcionari interí, formula
declaració d’activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir l’activitat de
professor col·laborador, a la Universitat Oberta de Catalunya, en la següent
dedicació:
Dia
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Divendres
Dissabtes
Total hores setmana

Dedicació
2 hores
2 hores
2 hores
3 hores
3 hores
12 hores

Horari
18.00 – 20.00
18.00 – 20.00
18.00 – 20.00
17.00 – 20.00
10.00 – 13.00
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Atès que tanmateix, posa de manifest que l’activitat per a la qual sol·licita la
compatibilitat no comporta presencialitat, el que comporta la possibilitat d’ajustar
l’horari de dedicació de l’activitat de la qual sol·licita la compatibilitat, ni coincideix
amb l’horari habitual que desenvolupa a l’Ajuntament.
Atès que el 23 d’octubre de 2018 el director d’Àrea de Persones de la Universitat
Oberta de Catalunya, emet certificat en el que posa de manifest que el Sr. I.
col·labora amb la Universitat, com a consultor de l’assignatura “Obtenció
d’evidències per a la investigació psicopedagògica” del Màster universitari de
Psicopedagogia, dels estudis de psicologia i ciències de l’Educació, durant el primer
semestre del curs acadèmic 2018/2019, del 17 d’octubre de 2018 al 20 de febrer de
2019.
Atès que la cap del servei del Gabinet d’Alcaldia i Open Data, emet informe el 3 de
desembre 2018 en el que manifesta que la jornada de treball del Sr. I. és de 1.647
hores anuals, amb una mitjana de 7 hores i 34 minuts, amb horari obert autoritzat.
Aquesta jornada, es desenvolupa en horari de matí, de dilluns a divendres, de 7.45
a 15 hores i en horari de tarda, els dijous de 16 a 18 hores, aproximadament.
Atès que conclou que no s’aprecia cap inconvenient per tal de que el Sr. I.
desenvolupi una segona activitat sempre i quan el desenvolupament de la mateixa
s’ajusti a la legalitat i no alteri o afecti a l’ horari i a les funcions que té assignades.
Atès que la cap de secció de Gestió de Personal fa constar el 3 desembre de 2018
que dels antecedents que consten en el servei de Recursos Humans resulta que el
funcionari interí R. I. U., presta els seus serveis en aquets Ajuntament amb una
jornada de 37 hores setmanals, amb la modalitat d’horari obert.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat de professor
col·laborador.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de
l’article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un
50%.
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Atès que la sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és de 12
hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l’interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s’ha notificat resolució expressa,
legitima a l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer
públiques.
Vist l’informe de la cap del servei del Gabinet d’Alcaldia i Open Data.
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Vist l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
Vist l’article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat que disposen que l’òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
Vist l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del 7 de novembre de 2018 i fins el 20
febrer de 2019 al Sr. R. I. U. la compatibilitat per exercir l’activitat privada
professor col·laborador a de la Universitat Oberta de Catalunya, per un total de
hores setmanals, en tant la declaració de compatibilitat no afecta a l’horari
treball, amb la dedicació horària següent:
Dia
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Divendres
Dissabtes
Total hores setmana

Dedicació
2 hores
2 hores
2 hores
3 hores
3 hores
12 hores

de
de
12
de

Horari
18.00 – 20.00
18.00 – 20.00
18.00 – 20.00
17.00 – 20.00
10.00 – 13.00

SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat e independència del funcionari ni
impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els
interessos generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l’horari del funcionari, restant condicionada la seva validesa a
l’estricte compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en
aquest ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
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d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l’exercici de l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta
administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al Servei del Gabinet d’ Alcaldia i Open Data i
al Servei d’Organització i Projectes de Millora.
ACORD 6.- RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2019 (EXP. 35898/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; i del REGIDOR i REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr/a. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro i, 12 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i 2 vots d’abstenció
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs: Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro
Alonso Navarro assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicats en el BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de setembre de
2018, va acordar aprovar provisionalment la modificació de diverses ordenances
fiscals, així com l’establiment i modificació de determinats tributs municipals, per a
la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2018.
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VIST que d’acord amb el que es preveu a l’article 17.1 del Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRLRHL), l’acord d’aprovació, junt amb les referides modificacions de les
Ordenances Fiscals i l’establiment i modificació de determinats tributs, han estat
exposades al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant un termini de
trenta dies, entre el dia 27 de setembre de 2018 i 9 de novembre de 2018, ambdós
inclosos, mitjançant la inserció dels respectius anuncis d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (edició del dia 26 de setembre de 2018), en el
diari El Periódico (edició del dia 26 de setembre de 2018), així com també en la web
municipal.
VIST que en aquest període d’exposició pública s’han presentat escrits
d’al·legacions, per part de:
A. El Sr. A. S. P. F., en qualitat de President de l’ASSOCIACIÓ SUMEM, en data
10-10-18, registre d’entrada codi E/76519/2018.
B. El Sr. Miguel García del Valle, com a regidor i portaveu del Grup Polític Municipal
de CIUTADANS a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en data 26-10-18,
registre d’entrada codi E/80904/2018.
C. El Sr. Khristian Giménez Marquez, regidor, actuant en nom i representació del
Grup Polític Municipal CUP-POBLE ACTIU d’aquest Consistori, en data 8-11-18,
registre d’entrada codi E/84598/2018.
D. La Sra. Ana González Montes, com a regidora portaveu del GRUP MUNICIPAL
ICV-EUiA-PIRATES-E a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en data 9-11-18,
registre d’entrada codi E/84919/2018.
VIST l’informe que consta a l’expedient emès pel director de l’Òrgan de Gestió
Tributària i per la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i
Pressupostos, en relació a les referides al·legacions i que es transcriu en la part
que correspon:
A. Les al·legacions presentades pel Sr. A. S. P. F., en qualitat de President de
l’ASSOCIACIÓ SUMEM, relatives a les Ordenances Fiscals pel 2019, en síntesi,
són les següents:
AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA
PÚBLICA
Les al·legacions es refereixen a les tarifes de l’article 9, apartat 2 sobre la “Reserva
d’estacionament en la via pública”, subapartat 2.3 “Reserva d’estacionament
permanent per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda: per a cada
reserva, al trimestre o fracció 24,25 €”
L’Al·legació 1.- Proposa:
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“Proposen modificar el títol del subapartat 2.3:
On diu :
“Reserva d’estacionament permanent per a persones discapacitades amb mobilitat
reduïda”
Hauria de dir:
“Reserva d’estacionament permanent per a persones amb discapacitat amb
mobilitat reduïda”
Consta a l’informe la següent resposta:
Per part de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, s’assenyala que en el cas
de les denominacions referides a les persones que pateixen trastorns físics o
mentals hi ha hagut una evolució evident des dels primers termes. La millor solució
seria treure qualsevol denominació relacionada amb el terme “discapacitat” i, per
tant, establir la denominació de “persones amb mobilitat reduïda”, tal como ja
s’estableix a l’Ordenança de Mobilitat del Municipi de l’Hospitalet.
Per tant, proposem la substitució de l’esmentat títol pel de “Reserves
d’estacionament permanents per a persones amb mobilitat reduïda”.

En conclusió, per tal de millorar la terminologia emprada al títol del subapartat
2.3, es proposa:
- Estimar la present al·legació 1, relativa a l’acord del Ple de 25 de setembre
de 2018, d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals,
concretament en:
L’Ordenança Fiscal núm. 2.11 reguladora de la taxa per aprofitament especial
de la via pública, article 9, apartat 2, subapartat 2.3, on s’ha de substituir la
denominació del títol per:
2.3. “Reserves d’estacionament permanents per a persones amb mobilitat
reduïda”
L’Al·legació 2.- Proposa:
“Proposem afegir:
- Bonificacions de la taxa de fins el 95 % per a família nombrosa amb ingressos
inferiors a 32.000,- Euros anuals.
- Bonificacions de la taxa de fins el 95 % per famílies monoparentals amb
ingressos per unitat inferiors a 18.000,- Euros anuals.

…/…

50

- Bonificacions de fins el 95 % de la taxa per unitats de convivència formades per
vídues i pensionistes amb ingressos inferiors a 10.000.- Euros anuals.
- Bonificació de fins el 95 %de la taxa per persones en situació d’atur.
- En el supòsit de que alguna llei no permetés aplicar alguna d’aquestes
bonificacions, s’establirà un sistema de subvencions equivalent.
Nota: Hem volgut utilitzar la fórmula “fins el 95 %” per deixar marge a que
l’Ajuntament estableixi una taula amb diferents percentatges de bonificacions en
funció dels paràmetres de renda que es considerin oportuns.”
Consta a l’informe la següent resposta:
Cal indicar que les tarifes de les taxes 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.
S’assenyala per part de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, que segons
l’informe tècnic econòmic de data 9 de maig de 2018, la tarifa vigent per aquest
tipus de reserva pel 2019 (TFA 2019) es manté en la quantitat de 24,25 euros,
mentre que el preu de mercat, calculat segons el valor del sol i del valor de
l’arrendament més el factor de correcció d’activitat, resulta ser de 32,27 euros al
trimestre, cosa que representa que aquesta reserva en la actualitat té una desviació
en percentatge respecta del preu de mercat (VAR) d’un 33,08 %.
Per altra banda, l’import d’aquesta taxa representa una tarifa proporcionada i
ponderada al seu dia en funció del fet imposable. A tall d’exemple, si la comparem
amb la reserva d’estacionament estàndard d’ambulància, representa una reducció o
bonificació del 81 % respecta d’aquesta, que té assignada una taxa de 130,35
euros al trimestre (8,69 euros per 5 metres lineals/mensual per 3 mesos –
subapartat 2.1. de les tarifes-).
Per tant, pel que fa a la proposta de modificació esmentada a l’al·legació, per tal
d’establir bonificacions, assenyala l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, que
no és donen els fonaments per tal de justificar l’aplicació d’aquests beneficis fiscals
en el sentit proposat pel sol·licitant.
Quan a la proposta, de si no es poden regular bonificacions, establir subvencions,
s’ha d’indicar que la normativa 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 I del Títol III del Reglament d’obres i serveis (ROAS), aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny, així com a la vigent Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
En conclusió, les quotes de les taxes s’estableixen d’acord amb els informes
tècnic – econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la
previsible cobertura del cost del servei i, pel que fa a la regulació de les
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subvencions, no és objecte de regulació a les Ordenances Fiscals, motius
pels quals es proposa la desestimació de la present reclamació.
B. Les al·legacions presentades pel Sr. Miguel García del Valle, com a regidor i
portaveu del GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS a l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, relatives a les Ordenances Fiscals pel 2019, es refereixen a les
Ordenances fiscals 1.01 i 2.18, i, en síntesi, són les següents:
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
Contingut en síntesi de l’al·legació:
“Proposen que l’apartat tercer de l’article 10.3, relatiu a la quota i tipus de
gravamen, quedi redactat definitivament en el següent sentit:
ARTICLE 10. Quota i tipus de gravamen
Modificació de l’apartat 3 de l’article que passa a tenir el redactat següent:
“1.(...)
2.(...)
3. El tipus de gravamen serà, amb caràcter general, el 0,812955 % als béns de
naturalesa urbana i el 0,43 % per als béns de naturalesa rústica.”
Consta a l’informe la següent resposta:
L’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal de l’IBI per al 2019,
rebaixa en un 1,5 % el tipus de gravamen de caràcter general aplicable als béns de
naturalesa urbana, establert a l’article 10, apartat 3, fixant el tipus de gravamen en
el percentatge de 0,8213 %.
Cal indicar que, en general, l’ordenació de tributs, així com l’establiment dels tipus
impositius dels mateixos, s’emmarca dins de la potestat tributària i reglamentària 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 a l’article 72 del TRLRHL, pot establir
la pressió fiscal que sigui més convenient als interessos municipals.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar la
present al·legació.
II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ELABORACIÓ DE DOCUMENTS
PROPOSTA D’INFORMES D’ARRELAMENT SOCIAL, D’INTEGRACIÓ SOCIAL,
D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE PER REAGRUPAMENT FAMILIAR I
RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA.
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Contingut en síntesi de l’al·legació:
“ Que el Parlament de Catalunya, mitjançant Resolució 17/XI de març de 2016,
sobre la Situació d’Emergència Social, la Reactivació Econòmica, la Gestió Pública i
la Necessitat d’una Resposta Institucional (BOPC82 de 16 de març de 2016);va
acordar: “Suprimir les taxes establertes per la Generalitat per als informes
d’arrelament que en depenen, i instar la resta d’administracions a adoptar la
mateixa mesura de facilitació dels tràmits d’estrangeria”.
Que en el seguiment i valoració global de la aplicació de la citada Resolució 17/XI,
de 26 de març de 2016, realitzada el 29 de setembre de 2017, es conclou:
“La Llei de mesures fiscals i financeres que acompanya els pressupostos 2017 ha
inclòs (com ja s’havia fet en la mateixa proposta de llei d’acompanyament dels
pressupostos 2016) l’eliminació de les taxes vinculades als informes d’arrelament i
integració social.
Aquesta supressió de taxes és vigent des del dia 1 d’abril de 2017 i ha deixat
només la taxa pels informes de reagrupament familiar, INF01 i INF04, en 38,22€
suprimint les dels informes INF02 i INF03”
Per tot això, proposem:
1.- La modificació de l’article 2 de l’Ordenança Fiscal 2.18: Fet imposable; suprimint
l’apartat a) documents proposta d’informes d’arrelament i integració social.
2.- La supressió, en el marc de l’article 6, de la Tarifa relativa a: Documents
proposta d’informe d’arrelament i integració social.
6. Tarifes, apartat primer de l’article 4 (Bonificacions) i la inclusió d’un nou
subapartat identificat amb la lletra g); quedant redactat definitivament en el següent
sentit:
Per això proposem que la següent redacció definitiva de l’Ordenança Fiscal 2.18, en
relació al Fet imposable (article 2) i la Tarifa (article 10):
“ARTICLE 2: Fet imposable
Modificació de l’article 2 “Fet imposable”, que passa a tenir el redactat següent:
“Elaboració dels documents proposta d’informes
El fet imposable de la taxa és determinat per la realització de l’activitat
administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació dels documents proposta
d’informes que s’expedeixin des de la Regidoria de Benestar Social.
La realització de les activitats administratives que constitueixen el fet imposable són
les següents:
a) Documents proposta d’informe municipal d’adequació de l’habitatge per
reagrupament familiar incloses renovacions
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Supòsits de no subjecció
El subjecte passiu no estarà subjecte al pagament de la taxa d’emissió d’un nou
document proposta de l’informe d’arrelament o d’integració social, quan s’hagi emès
un document proposta amb resultat positiu a la ciutat de l’Hospitalet dins del termini
d’1 any des de la data de l’emissió del primer document proposta”
ARTICLE 6
Modificació de l’article 6 “Tarifes” per tal d’establir unes diferents tarifes i reduïdes,
que passa a tenir el redactat següent:
“Tarifes per l’elaboració de documents proposta d’informes
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
Tarifa
Euros
1. Document proposta d’informe d’adequació de l’habitatge per 55”
reagrupament familiar, incloses renovacions. Per document
proposta
Consta a l’informe la següent resposta:
Cal assenyalar que les tarifes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècniceconòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posa de manifest la previsible
cobertura del cost dels respectius serveis.
Per part de l’Àrea de Benestar i Drets socials s’assenyala que per a la realització
del servei són necessaris els mitjans tècnics i les infraestructures suficients per
poder atendre, en condicions adients, a les persones beneficiàries. Aquests
requeriments suposen uns costos considerables per a l’Administració local. De fet,
l’aportació de l’usuari o percentatge de cobertura del cost del servei és només del
22,7 %.
Pel que fa a la referència respecte que la Generalitat no cobra l’emissió dels
informes d’arrelament social, s’ha d’indicar que tota l’activitat d’atenció al públic,
revisió de la documentació, la valoració prèvia i el document proposta, és a dir, tota
la tramitació per fer els informes, la realitzen les administracions locals. La
Generalitat únicament emet la resolució de l’expedient. En conseqüència, no es pot
comparar la despesa delegada a les administracions locals amb la despesa de la
Generalitat.
A més a més, es pot assenyalar que en relació a l’habilitació legal per a
l’establiment d’aquesta taxa, el Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet, en
el seu dictamen de 4 de setembre de 2018, que figura incorporat a l’expedient, com
a previ i preceptiu a aquesta modificació, en aplicació de l’art. 137.1.b) de la
LRBRL, informa favorablement, l’exacció a la que fa referència la modificació,
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efectuant un anàlisi exhaustiu de la normativa que dóna lloc a l’emissió dels
documents o informes proposta.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes
tècnic-econòmics, en el qual es posa de manifest la previsible cobertura del
servei, i, d’acord amb el què s’ha exposat, són els motius pel quals es
proposa desestimar la present al·legació.
C. Les al·legacions presentades pel Sr. Khristian Giménez Marquez, actuant en
nom i representació del Grup Municipal CUP-POBLE ACTIU d’aquest Consistori,
relatives a les Ordenances Fiscals pel 2019, es refereixen a les Ordenances fiscals
2.11 i 2.18, i, en síntesi, són les següents:
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA
PÚBLICA
Contingut en síntesi de l’al·legació A:
“(...)
Demanem:
A) Eradicar del redactat l’expressió persones discapacitades amb mobilitat reduïda i
ser canviada per: “persones amb mobilitat reduïda”, o persones amb diversitat
funcional i mobilitat reduïda” o com a última opció “persones amb diversitat”. El
criteri que defensa aquesta al·legació, és expressar que totes les entitats que
treballen temes de discapacitat, han posat l’èmfasi en mai assignar la categoria de
discapacitada a una persona. Les persones som diverses i a totes ens acompanya
alguna mena de discapacitat. En entendre que, dins del llenguatge administratiu i
normatiu de qualsevol institució, com és el cas d’un Ajuntament, ha de ser inclusiu i
respectuós, més encara quan un document com aquestes ordenances s’adrecen a
la ciutadania com a regles de convivència.”
Consta a l’informe la següent resposta:
Tanmateix com en l’anterior al·legació presentada pel Sr. P. F., president de
l’Associació SUMEM, s’indica que per part de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, s’assenyala que en el cas de les denominacions referides a les persones
que pateixen trastorns físics o mentals hi ha hagut una evolució evident des dels
primers termes. La millor solució seria treure qualsevol denominació relacionada
amb el terme “discapacitat” i, per tant, establir la denominació de “persones amb
mobilitat reduïda”, tal como ja s’estableix a l’Ordenança de Mobilitat del Municipi de
l’Hospitalet.
Per tant, proposem la substitució de l’esmentat títol pel de “Reserves
d’estacionament permanents per a persones amb mobilitat reduïda”.
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En conclusió, per tal de millorar la terminologia emprada al títol del subapartat
2.3, es proposa:
- Estimar la present al·legació A), relativa a l’acord del Ple de 25 de setembre
de 2018, d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals,
concretament en:
L’Ordenança Fiscal núm. 2.11 reguladora de la taxa per aprofitament especial
de la via pública, article 9, apartat 2, subapartat 2.3, on s’ha de substituir la
denominació del títol per:
2.3. “Reserves d’estacionament permanents per a persones amb mobilitat
reduïda”
Contingut en síntesi de l’al·legació B:
“B) Modificar l’apartat 2.3 que ara mateix diu: “Reserves d’estacionament
permanents per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda. Amb 24,25 euros
d’import per fracció o trimestre. (...)
Sol·licitem:
Modificar el redactat relatiu a la tarifa perquè sigui gratuïta i modificar la fracció
perquè aquesta sigui anual i no trimestral, donat que afecta a un lloc tan estable
com el domicili de cada persona que demana aquesta reserva de placa
d’aparcament reservat.”
Consta a l’informe la següent resposta:
S’assenyala per part l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, que a l’empara de
la normativa (articles 20 i 57 del RDLeg. 2/2004), les entitats locals poden establir
taxes per qualsevol supòsit d’utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local, i en particular, per les reserves de la via pública per a aparcament
exclusiu.
Cal indicar que les tarifes de les taxes 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.
L’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, indica que, segons l’informe tècnic
econòmic de data 9 de maig de 2018, la tarifa vigent per aquest tipus de reserva pel
2019 (TFA 2019) es manté en la quantitat de 24,25 euros, mentre que el preu de
mercat, calculat segons el valor del sol i del valor de l’arrendament més el factor de
correcció d’activitat, resulta ser de 32,27 euros al trimetre, cosa que representa que
aquesta reserva en la actualitat té una desviació en percentatge respecta del preu
de mercat (VAR) d’un 33,08 %.
Per altra banda, l’import d’aquesta taxa representa una tarifa proporcionada i
ponderada al seu dia en funció del fet imposable. A tall d’exemple, si la comparem
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amb la reserva d’estacionament estàndard d’ambulància, representa una reducció o
bonificació del 81 % respecta d’aquesta, que té assignada una taxa de 130,35
euros al trimestre (8,69 euros per 5 metres lineals/mensual per 3 mesos –
subapartat 2.1. de les tarifes-).
En relació a la sol·licitud de modificar la fracció perquè aquesta sigui anual en lloc
de trimestral, atès que està relacionada amb l’estabilitat inherent al domicili habitual,
s’ha de dir que, en el cas de la reserva d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda, l’article 11 d’aquesta Ordenança Fiscal núm. 2.11 reguladora de
la taxa per aprofitament especial de la via pública, estableix que el pagament
s’efectuarà per anys naturals mitjançant el padró o matrícula corresponent, cosa
que ve a recollir el caràcter d’estabilitat associat a aquest aprofitament especial. A
més a més, el fet que la tarifa estigui fixada per trimestres, en lloc de ser anual,
coincideix amb el fet que a l’hora de causar alta o baixa per inici o cessament en
l’aprofitament, el pagament de la tarifa es pot prorratejar per trimestres naturals
[article 12.1.a) i b)].
En conclusió, les quotes de les taxes s’estableixen d’acord amb els informes
tècnic – econòmics, en els quals es posa de manifest el valor de mercat o la
previsible cobertura del cost del servei, i d’acord amb el què s’ha exposat,
són els motius pels quals es proposa la desestimació de la present
reclamació.
II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ELABORACIÓ DE DOCUMENTS
PROPOSTA D’INFORMES D’ARRELAMENT SOCIAL, D’INTEGRACIÓ SOCIAL,
D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE PER REAGRUPAMENT FAMILIAR I
RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA.
Contingut en síntesi de l’al·legació
“Atesa la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una
resposta institucional de març de 2016, a la qual es recull a l’apartat XII de regulació
d’estrangers:
(...)
e) Suprimir les taxes establertes per la Generalitat, als informes d’arrelament que en
depenen, i instar a la resta d’administracions a adoptar la mateixa mesura de
facilitació dels tràmits d’estrangeria.
(...)
Atès que l’obligatorietat dels informes demanats és contrària al fonament legal que
permet a l’administració pública cobrar unes taxes en concepte de prestadors de
serveis:
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Essent els articles 20 i 57 del TRLRHL, aprovat per RDLeg. 2/2004, els fonaments
legals de les ordenances de caire fiscal o amb cobrament de taxes. I tenint en
compte que l’article 20. Fet imposable, diu (...)
Per tant, l’objecte de la present al·legació és posar en qüestió que els subjectes
passius siguin els que es beneficiïn (...) Aquest és part d’una obligatorietat
administrativa per tal, simplement, de regular la situació administrativa de la
persona (...).
Atesa la manca de justificació pública dels imports relatius assignats a les taxes i a
la seva modificació, essent impossible verificar des de la documentació que
acompanya a l’acord aprovat al Ple de setembre 2018 on es va sotmetre a la seva
aprovació inicial, el compliment del principi d’equivalència i equilibri respecte al cost
del servei.
Degut amb totes aquestes raons de base jurídica i legal, i ateses les demandes de
nombroses persones d’origen estranger que viuen a l’Hospitalet, en sentir-se
discriminades pel seu origen en aquest tràmit administratiu respecte a les seves
veïnes; i discriminades econòmicament també, respecte a altres persones en la
seva mateixa situació però que viuen a Barcelona, per exemple,
Sol·licitem:
La derogació de l’ordenança 2.18 o en el seu defecte que totes les taxes passin a
ser gratuïtes, garantint així que no existeixin elements de discriminació econòmica
per l’origen de procedència de les veïnes i veïns de l’Hospitalet en la seva relació
amb l’administració en tràmits d’obligat compliment.”
Consta a l’informe la següent resposta:
Cal assenyalar que les tarifes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècniceconòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posa de manifest la previsible
cobertura del cost dels respectius serveis. Per tant, aquests informes tècniceconòmics estan i formen part de tota la documentació que acompanya a l’acord
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 25 de setembre de 2018.
Per part de l’Àrea de Benestar i Drets socials s’assenyala que per a la realització
del servei són necessaris els mitjans tècnics i les infraestructures suficients per
poder atendre, en condicions adients, a les persones beneficiàries. Aquests
requeriments suposen uns costos considerables per a l’Administració local. De fet,
l’aportació de l’usuari o percentatge de cobertura del cost del servei és només del
22,7 %.
Pel que fa a la referència respecte que la Generalitat no cobra l’emissió dels
informes d’arrelament social, s’ha d’indicar que tota l’activitat d’atenció al públic,
revisió de la documentació, la valoració prèvia i el document proposta, és a dir, tota
la tramitació per fer els informes, la realitzen les administracions locals. La
Generalitat únicament emet la resolució de l’expedient. En conseqüència, no es pot
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comparar la despesa delegada a les administracions locals amb la despesa de la
Generalitat.
Tanmateix, cal indicar que, en general, l’ordenació de tributs, s’emmarca dins de la
potestat tributària i reglamentària de les entitats locals, i, es desenvolupa d’acord
amb el principi constitucional de l’autonomia financera d’aquestes entitats locals.
A més a més, es pot indicar que, en relació a la manca d’habilitació legal per a
l’establiment d’aquesta taxa, cal assenyalar que el Tribunal Econòmic Administratiu
de L’Hospitalet, en el seu dictamen de 4 de setembre de 2018, que figura incorporat
a l’expedient, com a previ i preceptiu a aquesta modificació, en aplicació de l’art.
137.1.b) de la LRBRL, informa favorablement, l’exacció a la que fa referència la
modificació, efectuant un anàlisi exhaustiu de la normativa que dóna lloc a l’emissió
dels documents o informes proposta.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes
tècnic-econòmics, en el qual es posa de manifest la previsible cobertura del
servei, i, d’acord amb el què s’ha exposat, són els motius pel quals es
proposa desestimar la present al·legació.
D. Les al·legacions presentades per la Sra. Ana Gonzalez Montes, regidora del
grup municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
relatives a les Ordenances Fiscals pel 2019, que en síntesi, són les següents:
AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ELABORACIÓ DE DOCUMENTS
PROPOSTA D’INFORMES D’ARRELAMENT SOCIAL, D’INTEGRACIÓ SOCIAL,
D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE PER REAGRUPAMENT FAMILIAR I
RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA.
Contingut de l’al·legació:
“Art. 7
Afegir al final del punt “Si la persona passiva, previ informe de serveis social, no
disposa de capacitat econòmica suficient, no abonarà aquesta taxa”
Consta a l’informe la següent resposta:
Per part de l’Àrea de Benestar i Drets Socials s’indica que els serveis socials no
poden determinar la capacitat econòmica dels subjectes passius de la taxa de
referència, tota vegada que es tracte de persones, les dades fiscals de les quals, no
consten a les bases de dades de la Hisenda Estatal. Es tracte d’un col·lectiu on hi
ha persones sense permís de residencia ni de treball. La competència dels serveis
socials es circumscriu en la intervenció en situacions de vulnerabilitat que no
sempre estan relacionades amb la manca d’ingressos.
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Cal assenyalar que les tarifes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic
– econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posa de manifest la
previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
A més a més, es pot indicar que, en relació a l’habilitació legal per a l’establiment
d’aquesta taxa, cal assenyalar que el Tribunal Econòmic Administratiu de
L’Hospitalet, en el seu dictamen de 4 de setembre de 2018, que figura incorporat a
l’expedient, com a previ i preceptiu a aquesta modificació, en aplicació de l’art.
137.1.b) de la LRBRL, informa favorablement, l’exacció a la que fa referència la
modificació, efectuant un anàlisi exhaustiu de la normativa que dóna lloc a l’emissió
dels documents o informes proposta.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes
tècnic-econòmics, en el qual es posa de manifest la previsible cobertura del
servei, i, d’acord amb el què s’ha exposat, així com també en relació a la
impossibilitat de la determinació de la capacitat econòmica dels subjectes
passius, són els motius pel quals es proposa desestimar la present al·legació.
VIST que per part de l’Òrgan de Gestió Tributària s’ha emès informe, que consta a
l’expedient, relatiu a l’existència d’un error material en la modificació de l’Ordenança
Fiscal núm. 1.05 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica,
concretament en la modificació de l’article 6, apartat 8, tota vegada que s’ha
modificat només el contingut del paràgraf 5 punt c), quan s’havia de fer exactament
la mateixa modificació també en el contingut del paràgraf 3 punt d) del mateix
apartat 8 i article 6.
ATÈS que en aplicació de l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i de l’article 220
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, és procedent esmenar
aquest error material, per incloure el text que s’ha aprovat provisionalment en
l’acord de 25 de setembre de 2018 i, en conseqüència:
Modificar l’apartat d) del paràgraf 3, de l’apartat 8, de l’article 6 de l’Ordenança
Fiscal núm. 1.05 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica,
que passa a tenir el redactat següent:
“En el supòsit núm. 2 Certificació d’entitat sense ànim de lucre, inscrita en el
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el Registre de
Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya, que certifiqui i asseguri que els vehicles
reuneixen els requisits necessaris per ser considerats d’interès històric”.
ATÈS que l’òrgan competent per resoldre les al·legacions presentades i per adoptar
l’acord d’aprovació definitiu és el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 17.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
VIST l’informe jurídic i la documentació que integra aquest expedient.
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VIST l’informe de la Secretària General del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat de data 29 de novembre de 2018.
El Ple, a proposta del Tinent/de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Serveis Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS formulades per part
del Sr. A. S. P. F., en qualitat de President de l’ASSOCIACIÓ SUMEM, i, el Sr.
Khristian Giménez Marquez, regidor, actuant en nom i representació del Grup
Polític Municipal CUP-POBLE ACTIU d’aquest Consistori, relatives a les
modificacions de la següent Ordenança Fiscal per l’exercici 2019, aprovada amb
caràcter provisional pel Ple Municipal, en sessió celebrada en data 25 de setembre
de 2018:
- La modificació del redactat del títol del subapartat 2.3, de l’apartat 2 de l’article 9
de l’Ordenança Fiscal núm. 2.11 reguladora de la taxa per aprofitament especial de
la via pública.
SEGON.- RECTIFICAR la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2.11 reguladora
de la taxa per aprofitament especial de la via pública pel 2019, que figura a l’acord
del Ple Municipal, adoptat en sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2018,
d’aprovació provisional, amb el següent contingut:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11 REGULADORA DE
APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA

LA TAXA PER

- Rectificar el títol del subapartat 2.3, de l’apartat 2 de l’article 9, amb el redactat
següent:
“2.3. Reserves d’estacionament permanents per a persones amb mobilitat
reduïda”
TERCER.- DESESTIMAR:
1) Les al·legacions formulades a les Ordenances fiscals per part de:
- El Sr. Miguel García del Valle, com a regidor i portaveu del Grup Polític Municipal
de CIUTADANS a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
- La Sra. Ana González Montes, com a regidora portaveu del GRUP MUNICIPAL
ICV-EUiA-PIRATES-E a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
2) La resta de les al·legacions formulades a les Ordenances fiscals per part de:
- El Sr. A. S. P. F., en qualitat de President de l’ASSOCIACIÓ SUMEM.
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- El Sr. Khristian Giménez Marquez, regidor, actuant en nom i representació del
Grup Polític Municipal CUP-POBLE ACTIU d’aquest Consistori.
Totes aquestes al·legacions relatives als acords aprovats amb caràcter provisional
de les modificacions de les Ordenances Fiscals, així com l’establiment i les
modificacions dels tributs pel 2019, adoptats pel Ple Municipal, en sessió celebrada
el dia 25 de setembre de 2018, amb les motivacions de la desestimació de les
al·legacions, de conformitat amb els fonaments continguts en els apartats anteriors
d’aquest informe i que figuren a la part expositiva del propi acord.
QUART.- ESMENAR els errors materials continguts al primer apartat de la part
dispositiva de l’acord del Ple de 25 de setembre de 2018, d’aprovació provisional de
la modificació de les Ordenances fiscals, així com l’establiment i modificació dels
tributs pel 2019, incloent el següent redactat:
Modificació del punt d) del paràgraf 3, de l’apartat 8, de l’article 6 de l’Ordenança
Fiscal núm. 1.05 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que
passa a tenir el redactat següent:
“En el supòsit núm. 2 Certificació d’entitat sense ànim de lucre, inscrita en el
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el Registre de
Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya, que certifiqui i asseguri que els vehicles
reuneixen els requisits necessaris per ser considerats d’interès històric.”
CINQUÈ.- APROVAR DEFINITIVAMENT, per a la seva vigència a partir de l’1 de
gener de 2019, la modificació de les Ordenances fiscals, així com l’establiment i
modificació dels tributs, aprovats provisionalment per acord del Ple de l’Ajuntament,
del dia 25 de setembre de 2018, amb les rectificacions derivades de l’estimació
parcial d’al·legacions i amb l’esmena d’error material assenyalats en els apartats
anteriors.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les persones que han presentat les al·legacions
respectives.
SETÈ.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els anteriors
acords i el text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals, així com de
l’establiment i modificació del tributs.
VUITÈ.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció General Municipal i a l’Òrgan
de Gestió Tributària i FER-HO PÚBLIC de conformitat amb el que determina l’article
10.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern de Catalunya.
ACORD 7.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
GENERAL PER A L’EXERCICI 2019 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL
SERVEI DE L’AJUNTAMENT (EXP. 36949/2018).
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; i del REGIDOR i REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr/a. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro i, 12 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i 2 vots d’abstenció
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs: Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro
Alonso Navarro assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de
2016, publicat en el BOPB el 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST el projecte de pressupost general per a 2019, elaborat per l’Òrgan de
Programació i Pressupostos d’acord amb el que es preveu a l’article 31.2.b) del
Reglament de govern i administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,
aprovat inicialment per acord del Ple de l’ajuntament de 25 d’octubre de 2011;
elevat a aprovació definitiva per decret 9394/2011, de 19 de desembre i publicat al
BOPB en data 12.1.2012.
ATÈS que el contingut del projecte de pressupost s’ajusta al que es preveu a la
secció 1ª del capítol I, títol VI del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que la llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
sostenibilitat financera, estableix en l’article 3, el principi d’estabilitat pressupostària
per cadascun dels ens que integren el sector administració pública, delimitat el seu
article 2.
ATÈS que la plantilla del personal al servei de l’ajuntament s’ha elaborat d’acord al
que es preveu a l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, article 283 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i articles 25 a 28 del
Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol.
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VISTOS els informes de la Intervenció General 84/2018 relatiu als Pressupost
General de l’Ajuntament per a l’exercici 2019 i 85/2018 relatiu al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa.
VIST l’informe del Servei de Recursos Humans en relació a l’article 123.1.n) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
VIST l’informe emès per l’Assessoria Jurídica en compliment del que preveu l’article
3.3 g) i Disposició Addicional quarta del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació
de caràcter nacional, i la funció d’assessorament legal preceptiu, pel que fa
l’assistència al President de la Corporació, juntament a l’Interventor, per a la
formació del pressupost, als efectes procedimentals i formals, no materials.
ATÈS que la Junta de Govern Local ha aprovat, en sessió de 11 de desembre de
2018, el projecte de pressupost de referència.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost i la plantilla és el Ple
de l’ajuntament, d’acord amb l’article 123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 168.4 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals,
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2019, integrat pel pressupost del propi
Ajuntament, per les previsions d’ingressos i despeses de la Societat Mercantil de
capital íntegrament municipal La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals S.A.; pel
Pressupost Consolidat de conformitat amb l’article 162 del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març; i per les Bases d’Execució del Pressupost, segons el detall següent:
a) Pressupost de l’Ajuntament :
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ESTAT D'INGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
Capítol 8 Actius Financers
Capítol 9 Passius Financers
OPERACIONS FINANCERES

110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
86.998.794,99
2.621.380,00
238.834.694,98
0,00
2.065.305,02
2.065.305,02
240.900.000,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00

TOTAL INGRESSOS
ESTAT DE DESPESES
Capítol 1 Despeses de Personal
Capítol 2 Despeses corrents en bens i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Fons de contingència i altres imprevistos
DESPESES CORRENTS
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
DESPESES DE CAPITAL
DESPESES NO FINANCERES
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
DESPESES FINANCERES

247.900.000,00

TOTAL DESPESES

247.900.000,00

87.382.846,31
108.942.861,85
3.007.000,00
16.881.186,82
500.000,00
216.713.894,98
9.065.305,02
6.355.800,00
15.421.105,02
232.135.000,00
0,00
15.765.000,00
15.765.000,00

b) Estats de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de
capital íntegrament municipal La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals SA

COMPTE DE PERDUES I GUANYS -PRESSUPOST

2019

A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis.

4.210.290,74
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b) Prestacions de serveis

4.210.290,74

2. Variació d' existències.
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
4. Aprovisionaments.

-

739.438,11

-

739.438,11

a) Consum de mercaderies
b)Treballs realitzats per altres empreses

2.542.927,27

5. Altres ingressos d' explotació.
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.

10.872,00

b) Subvencions d' explotació.

2.532.055,27
-

4.582.684,90

a) Sous, salaris i assimilats.

-

3.493.671,81

b) Càrregues socials.

-

1.089.013,09

-

1.344.879,96

a) Serveis exteriors.

-

1.308.699,96

b) Tributs.

-

36.180,00

-

353.709,99

6. Despeses de personal.

7. Altres despeses d' explotació.

8. Amortització del immobilitzat.
9. Imputació de subvencions.

267.494,95

10. Excès de provisions.
11. Deteriorament i resultats per alienacions d'immobilitzat
A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ.

-

12. Ingressos financers.

-

a) De participacions en instruments de patrimoni.
b) De valors negociables i altres instruments financers.
13. Despeses financeres.
b) Per deutes amb tercers.

-

14. Variació de valor raonable en instruments financers.
15. Diferencies de canvi.
16. Deteriorament i resultat per alienació d' instruments financers.
A.2) RESULTAT FINANCER.

-

A.3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS.

-

17. Impost sobre beneficis.

-

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

-

B) OPERACIONS INTERROMPUDES
18.Resultat de l'exercici precedent d'operacions interrompudes net d'impostos
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI

0,00
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Harmonització amb estructura pressupostària
Estat d’ingressos
CAPÍTOLS

IMPORT

1
2
3
4
5

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

OPERACIONS CORRENTS

6
7

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
-

OPERACIONS DE CAPITAL

8
9

4.210.290,74
2.532.055,27
10.872,00
6.753.218,01

Actius financers
Passius financers

OPERACIONS FINANCERES
TOTAL
Subvencions Capital Transf a Resultats
TOTAL

6.753.218,01
267.494,95
7.020.712,96

Superàvit/ dèficit

Estat de despeses
CAPÍTOLS

IMPORT

1
2
3
4

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

6.667.002,97

OPERACIONS CORRENTS

6
7

Inversions reals
Transferències de capital
-

OPERACIONS DE CAPITAL

8
9
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL
Amortitzacions
TOTAL

4.582.684,90
2.084.318,07

Actius financers
Passius financers
6.667.002,97
353.709,99
7.020.712,96

c) Estat de consolidació del Projecte de Pressupost de l’any 2019 de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i de la Societat Mercantil de
capital íntegrament municipal La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals S.A.
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (article 168)
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Total

INGRESSOS PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Impostos directes

La Farga, GEM, SA

sense

Transferències

Total

consolidar

internes

consolidat

110.276.484,33

0,00

110.276.484,33

0,00

110.276.484,33

2. Impostos indirectes

11.086.965,66

0,00

11.086.965,66

0,00

11.086.965,66

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

27.851.070,00

4.210.290,74

32.061.360,74

2.550.352,70

29.511.008,04

4. Transferències corrents

86.998.794,99

2.532.055,27

89.530.850,26

2.532.055,27

86.998.794,99

5. Ingressos patrimonials

2.621.380,00

10.872,00

2.632.252,00

0,00

2.632.252,00

238.834.694,98

6.753.218,01

245.587.912,99

5.082.407,97

240.505.505,02

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

2.065.305,02

0,00

2.065.305,02

0,00

2.065.305,02

Operacions corrents (cap.1 a 5)

Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

2.065.305,02

0,00

2.065.305,02

0,00

2.065.305,02

240.900.000,00

6.753.218,01

247.653.218,01

5.082.407,97

242.570.810,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

247.900.000,00

6.753.218,01

254.653.218,01

5.082.407,97

249.570.810,04

267.494,95

267.494,95

247.900.000,00

7.020.712,96

254.920.712,96

5.082.407,97

249.838.304,99

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

267.494,95

Total

DESPESES PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos

La Farga, GEM, SA

sense

Transferències

Total

consolidar

internes

consolidat

87.382.846,31

4.582.684,90

91.965.531,21

0,00

91.965.531,21

108.942.861,85

2.084.318,07

111.027.179,92

2.550.352,70

108.476.827,22

3.007.000,00

0,00

3.007.000,00

0,00

3.007.000,00

16.881.186,82

0,00

16.881.186,82

2.532.055,27

14.349.131,55

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

216.713.894,98

6.667.002,97

223.380.897,95

5.082.407,97

218.298.489,98

6. Inversions reals

9.065.305,02

0,00

9.065.305,02

0,00

9.065.305,02

7. Transferències de capital

6.355.800,00

0,00

6.355.800,00

0,00

6.355.800,00

15.421.105,02

0,00

15.421.105,02

0,00

15.421.105,02

232.135.000,00

6.667.002,97

238.802.002,97

5.082.407,97

233.719.595,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.765.000,00

0,00

15.765.000,00

0,00

15.765.000,00

Operacions corrents (cap.1 a 5)

Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

15.765.000,00

0,00

15.765.000,00

0,00

15.765.000,00

247.900.000,00

6.667.002,97

254.567.002,97

5.082.407,97

249.484.595,00

353.709,99

353.709,99

247.900.000,00

7.020.712,96

254.920.712,96

5.082.407,97

249.838.304,99

Amortitzacions
TOTAL

353.709,99

PRESSUPOST CONSOLIDAT
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, art. 2 de la llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
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Total

INGRESSOS PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Impostos directes

La Farga, GEM, SA

Fundació Privada

sense

Transferències

Total

Arranz Bravo

consolidar

internes

consolidat

110.276.484,33

0,00

110.276.484,33

0,00

110.276.484,33

2. Impostos indirectes

11.086.965,66

0,00

11.086.965,66

0,00

11.086.965,66

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

27.851.070,00

4.210.290,74

200,00

32.061.560,74

2.550.352,70

29.511.208,04

4. Transferències corrents

86.998.794,99

2.532.055,27

69.450,00

89.600.300,26

2.587.055,27

87.013.244,99

5. Ingressos patrimonials

2.621.380,00

10.872,00

12.000,00

2.644.252,00

0,00

2.644.252,00

238.834.694,98

6.753.218,01

81.650,00

245.669.562,99

5.137.407,97

240.532.155,02

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

2.065.305,02

0,00

2.065.305,02

0,00

2.065.305,02

Operacions corrents (cap. 1 a 5)

Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)

2.065.305,02

0,00

0,00

2.065.305,02

0,00

2.065.305,02

240.900.000,00

6.753.218,01

81.650,00

247.734.868,01

5.137.407,97

242.597.460,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financera (cap. 8 i 9)

7.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

TOTAL

247.900.000,00

6.753.218,01

81.650,00

254.734.868,01

5.137.407,97

249.597.460,04

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

247.900.000,00

267.494,95
7.020.712,96

81.650,00

267.494,95
255.002.362,96

5.137.407,97

267.494,95
249.864.954,99

Total

DESPESES PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos

La Farga, GEM, SA

3.007.000,00

0,00

3.007.000,00

0,00

3.007.000,00

0,00

16.881.186,82

2.587.055,27

14.294.131,55

9.065.305,02

7. Transferències de capital

6.355.800,00
15.421.105,02

0,00

232.135.000,00

6.667.002,97

0,00

0,00

15.765.000,00

0,00

8. Actius financers

TOTAL

81.650,00

91.965.531,21

0,00

91.965.531,21

111.108.829,92

2.550.352,70

108.558.477,22

500.000,00

0,00

500.000,00

223.462.547,95

5.137.407,97

218.325.139,98

0,00

9.065.305,02

0,00

9.065.305,02

0,00

6.355.800,00

0,00

6.355.800,00

0,00

15.421.105,02

0,00

15.421.105,02

81.650,00

238.883.652,97

5.137.407,97

233.746.245,00

0,00

0,00

0,00

15.765.000,00

0,00

15.765.000,00

81.650,00

15.765.000,00

0,00

0,00

15.765.000,00

0,00

15.765.000,00

247.900.000,00

6.667.002,97

81.650,00

254.648.652,97

5.137.407,97

249.511.245,00

247.900.000,00

7.020.712,96

81.650,00

255.002.362,96

5.137.407,97

249.864.954,99

Amortitzacions
TOTAL

consolidat

16.881.186,82

6. Inversions reals

Operacions financeres (cap. 8 i 9)

internes

2.084.318,07

0,00

9. Passius financers

Total

consolidar

4.582.684,90

6.667.002,97

Operacions no financeres (cap. 1 al 7)

Transferències

Arranz Bravo

87.382.846,31

500.000,00

Operacions de capital (cap. 6 i 7)

sense

108.942.861,85

216.713.894,98

Operacions corrents (cap. 1 a 5)

Fundació Privada

353.709,99

353.709,99

353.709,99

d) Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat per a l’exercici 2019:
TÍTOL PRIMER
Normes generals, règim jurídic
CAPÍTOL PRIMER
Normes Generals, règim jurídic i àmbit d’aplicació
Article 1r. Objecte, règim jurídic i àmbit d’aplicació de les bases d’execució
1.1 Objecte.
Aquestes bases s’estableixen a l’empara de l’establert en l’article 165.1 del
TRLRHL i l’article 9 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, amb l’objecte d’adaptar
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les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i funcionament
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
1.2. Règim jurídic
El marc legal pel que es regeixen aquestes bases està constituït per:
 Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local (LBRL)
 Els articles 162 a 223 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL).
 El Reial decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals (RD/500/90)
 La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. (LOEPSF).
 El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, que desenvolupa la Llei
18/2001 general d’estabilitat pressupostària en tot allò en que no s’oposi a
les lleis orgàniques esmentades en els paràgrafs anteriors.
 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF.
 Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura
dels pressupostos dels ens locals.
 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Minhafp, per la que s’aprova
la Instrucció del model normal de comptabilitat local, que serà d’aplicació a
la comptabilització del pressupost, execució i liquidació.
 Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
1.3. Àmbit d’aplicació
a)

Àmbit d’aplicació funcional

Les presents bases s’aplicaran al pressupost de l’Ajuntament i a l’estat de
previsions d’ingressos i despeses de l’entitat mercantil de capital íntegrament local
La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals SA i la Fundació Arranz Bravo.
b) Àmbit d’aplicació temporal
Aquestes bases tindran la mateixa vigència que el pressupost. En cas de pròrroga
del pressupost regiran durant el període de la dita pròrroga.
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Article 2n.- De l’aprovació dels estats de despeses i ingressos del pressupost
general per a 2019
1.- El Pressupost General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat està integrat
pel pressupost municipal i l’estat de previsions d’ingressos i despeses de La Farga
GEM SA.
Als efectes del que disposa l’article 2.1 de la LOEPSF els ens que integren el sector
administracions públiques, per al càlcul del compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera són:
 L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
 La Societat mercantil de capital íntegrament municipal “la Farga, gestió
d’equipaments Municipals, S.A.
 La Fundació privada municipal Arranz Bravo
El pressupost de l’Ajuntament ascendeix a 247.900.000,00 euros.
Els estats de previsions d’ingressos i despeses de la societat municipal La Farga
Gestió d’Equipaments Municipals S.A., ascendeixen a 7.020.712,96 euros.
2.- Per a l’execució dels programes integrats en els estats de despeses dels
pressupostos dels ens esmentats en l’article primer, excepte els referits a la societat
mercantil de capital íntegrament municipal, s’aproven crèdits en els capítols
econòmics I a IX pels imports que es detallen a continuació segons la distribució per
programes que s’adjunta com annex al pressupost general:
Pressupost de despeses
Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominació
Despesa de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres imprevistos
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL:

Pressupost
2019
87.382.846,31
108.942.861,85
3.007.000,00
16.881.186,82
500.000,00
9.065.305,02
6.355.800,00
0
15.765.000,00
247.900.000,00

Previsions d’ingressos
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Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominació
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL:

Pressupost
2019
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
86.998.794,99
2.621.380,00
0
2.065.305,02
0
7.000.000,00
247.900.000,00

3.- L’import de les transferències internes previstes en el pressupost de
l’Ajuntament a favor de La Farga GEM SA són les que tot seguit es detallen:
Encàrrecs de gestió (art.32 LCSP)
Transferències (art. 85 LBRL)
TOTAL

2.550.352,70
2.532.055,27
5.082.407,97

4.- Per a l’amortització dels passius financers s’autoritzen crèdits en els estats de
despeses dels ens que integren el pressupost general per import de 15.765.000,00
euros, figurant el seu desglossament com annex al pressupost general.
5. - Estructura pressupostària
Les aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses estaran integrades per la
conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica, regulades a
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, modificada per l’Ordre EHA 419/2014,
de 14 de març.
‒ La classificació orgànica informarà sobre qui gasta.
‒ La classificació per programes informarà sobre la finalitat o destí de la
despesa (per a què es gasta).
‒ La classificació econòmica informarà sobre la naturalesa de la despesa (en
què es gasta).
6.- Estructura de l’estat d’ingressos. Els conceptes pressupostaris d’ingressos
vindran determinats únicament per la classificació econòmica.
7.- A més de les codificacions que integren l’estructura pressupostària del
pressupost municipal i dels comptes en que s’estructuren les previsions d’ingressos
i despeses de la societat mercantil, totes les obligacions reconegudes i els drets
reconeguts es codificaran també per centres de cost i/o activitats.
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Article 3r.- Classificació per Seccions pressupostàries (codi orgànic) i per
Àrees de despesa dels crèdits dins del pressupost de l'Ajuntament per a 2019.
Els crèdits inclosos en els Capítols I al IX de l’estat de despeses del pressupost de
l'Ajuntament, s'agrupen en Seccions pressupostàries (codi orgànic), d’acord amb la
divisió de l’administració municipal de l’Ajuntament en àrees executives establertes
en el decret 6374/2016, de 26 de juliol de 2016.
Codi orgànic.
Secció
Pressupostària
01
02
03
04
05
06
07

Denominació
Alcaldia-Presidència
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Seguretat, Convivència i Civisme
Benestar i Drets Socials
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
Hisenda i Serveis Centrals
Àrees Territorials
TOTAL

Pressupost
2019
13.205.386,74
9.313.437,24
29.755.904,25
73.336.150,50
58.174.383,85
60.387.777,88
3.726.959,54
247.900.000,00

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

Denominació
Deute Públic
Serveis Públics Bàsics
Actuacions de protecció i promoció social
Producció de bens de caràcter preferent
Actuacions de caràcter econòmic
Actuacions de caràcter general
TOTAL

Pressupost
2019
18.172.000,00
82.600.200,32
31.223.237,60
47.393.624,79
6.305.030,97
62.205.906,32
247.900.000,00

Article 4t.- Del finançament dels crèdits del pressupost de despeses de
l’ajuntament per a 2019
1.- Els crèdits aprovats a l’estat de despeses de l’Ajuntament es finançaran amb els
drets econòmics a liquidar durant l’exercici que es detallen en l’estat d’ingressos
estimats en un import de 247.900.000,00 euros.
No obstant la disponibilitat dels crèdits de despesa, quedarà subjecte al compliment
del que es preveu a l’article 173.6 TRLRHL. Per al compliment d’aquest article en el
mateix acte d’aprovació del pressupost es determinarà la no disponibilitat dels
crèdits de les aplicacions pressupostàries que es financin totalment o parcialment
amb ingressos afectats mentre no s’acrediti documentalment la disponibilitat
d’aquests recursos, així com d’altres supòsits de despeses que vegin condicionada
la seva execució a la realització d’ingressos previstos en el pressupost de
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realització incerta. El Ple autoritzarà a la Junta de Govern Local, previ informe de la
Intervenció general, per a la reposició dels crèdits declarats no disponibles quan
s’acrediti la plena disponibilitat del finançament de les despeses o desapareguin les
condicions que fonamentaven la situació de no disponibles.
2.- L’actualització dels crèdits pressupostaris i el seu finançament previstos en els
projectes inclosos en l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2019 es durà
a terme per trimestres naturals vençuts. D’aquesta actualització se’n donarà compte
al Ple municipal conjuntament amb el primer expedient de modificació de crèdit que
es sotmeti a la seva aprovació una vegada transcorregut el trimestre natural.
3.- Els crèdits aprovats en els estats de recursos de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal es finançaran amb els drets econòmics a ingressar durant
l’exercici, que es detallen en l’estat de recursos de la mateixa, i que s’estimen en
6.753.218,01 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, S.A.
CAPÍTOL SEGON
Normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris
Article 5è.- Les modificacions de crèdit
1.- El pressupost de despeses podrà ser modificat mitjançant les següents
modalitats d’expedients de modificacions:
 Crèdits extraordinaris.
 Suplements de crèdit.
 Ampliacions de crèdit.
 Transferències de crèdit.
 Incorporació de romanents de crèdit.
 Generació de crèdit per ingressos.
 Baixes per anul·lació.
2.- Correspon al Ple, de conformitat amb el que s'estableix als apartats 2 i 3 de
l’article 177 i a l’apartat 2 de l’article 179 TRLRHL, en relació amb el que disposa
l’article 123.1.p) de la LRBRL, l'aprovació dels expedients de modificacions
pressupostàries en les modalitats de:
a. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
b. Baixes per anul·lació.
c. Transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa, llevat que afecti a
crèdits de personal.

…/…

74

3.- Són competència de la Junta de Govern Local, d’acord amb l’establert a l’article
127.g) de la LBRL, l’aprovació, previ informe de la Intervenció General, de les
modificacions de crèdit que es detallen a proposta de la persona titular de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Centrals


Transferències de crèdit que afectin a diferents seccions i programes
pressupostaris sempre i quan no varií l’àrea de despesa i bé que variant
l’àrea de despesa afecti a crèdits de personal.



Generació de crèdits per ingressos



Ampliacions de crèdits, sempre que
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.

aquestes

darreres

estiguin

4.- Las modificacions del pressupost que siguin competència del Ple entraran en
vigor al dia següent de publicar els acords definitius d’aprovació i el resum per
capítols en el Butlletí Oficial de la Província. Les modificacions aprovades per la
Junta de Govern Local seran executives des del moment de la seva aprovació.
5.- La comptabilització de les modificacions del pressupost s’efectuarà en el
moment en que siguin executives.
6.- El procediment d’elaboració i aprovació de les modificacions dels crèdits
pressupostaris s'ajustaran al que preveu el TRLRHL, el Reial decret 500/1990, de
20 d’abril, i el que es disposa en el present capítol, sent tramitades per l’Òrgan de
Programació i Pressupostos.
7.- Els expedients de modificacions pressupostàries s'iniciaran de la forma següent:
a. Mitjançant provisió de la persona titular de la secció pressupostària que els
proposi.
b. En el cas de modificacions pressupostàries que afectin a operacions de
capital (crèdits d’inversions, transferències de capital, actius i passius
financers), i incorporació de romanents de crèdit la provisió d'iniciació
correspondrà a la persona titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals.
8.- Per donar curs a una proposta de modificació de crèdit es requerirà la confecció
del corresponent expedient en el qual es justificaran adequadament els següents
extrems;
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a. Motivació clara i suficient de la necessitat de la modificació.
b. Destinació específica de les noves aplicacions pressupostàries
c. Recursos que financin la modificació. En cas que la modificació es financiï
amb minoracions d’altres aplicacions pressupostàries, justificació de la
minoració i acreditació que aquesta no suposarà un detriment en la prestació
del servei.
d. En cas de modificacions per crèdits extraordinaris o suplements de crèdit,
s’haurà d’acreditar també la impossibilitat d’ajornar la despesa fins a l’exercici
següent.
e. Informe del/la gerent, o del/la coordinador/a, director/a de serveis, cap de
serveis de la secció pressupostària gestora de la despesa i en el cas
d'absència, vacant, malaltia, abstenció legal o reglamentària de la persona que
el substitueixi, que haurà d’expressar la incidència que aquesta modificació
tindrà en els respectius objectius.
f. Fitxa del projecte de despesa amb finançament afectat en el cas que la
modificació pressupostària correspongui a despeses d’aquesta naturalesa.
9.- Iniciat l'expedient mitjançant la corresponent provisió i complimentat el model
normalitzat escaient, degudament qualificat jurídicament i incorporats els informes
previstos en la normativa vigent, així com els addicionals continguts en el present
capítol, l'expedient resultant es trametrà a l’Òrgan de 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.
10.- La Intervenció General emetrà els informes preceptius en aplicació del
TRLRHL i de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) i efectuarà la tramitació comptable que preveu la Instrucció del
model normal de comptabilitat local aprovada per Ordre del HAP/1781/2013 de 20
de setembre i la Instrucció de comptabilitat per a la central comptable aprovada pel
Ple de l'Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2003, retornant-lo un cop
complimentades les actuacions anteriors a l’Òrgan de Programació i Pressupostos,
als efectes de l’elaboració de la corresponent proposta d’acord a l’òrgan competent
per la seva aprovació prèvia fiscalització de la Intervenció General.
11.- Els expedients de modificacions pressupostàries, no importa quina sigui la seva
qualificació jurídica, seran arxivats per l’Òrgan de Programació i Pressupostos en el
decurs de la vigència de l'exercici pressupostari i s'hauran de trametre a la
Intervenció General, abans del 31 de març de l'exercici immediatament posterior, la
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totalitat dels tramitats perquè aquesta formi el Compte General de l'Administració
municipal.
12.- Els expedients de modificació de crèdits que es tramitin per a l’aprovació del
Ple seran proposats per la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals.
13.- En cas de discrepància entre l'informe emès per l’Òrgan de Programació i
Pressupostos i la proposta de modificació pressupostària efectuada per l'àrea
gestora, aquesta serà resolta mitjançant informe raonat de la persona titular de
l’Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, qui ho elevarà per a la seva aprovació a la
Junta de Govern Local.
14.- En cas de discrepància amb l’informe emès per l’Òrgan de Programació i
Pressupostos, i la Intervenció General, aquesta manifestarà el seu reparament per
escrit abans de l’adopció de l’acord, segon l’establert a l’article 215 del TRLRLHL.
Article 6è.- Crèdits ampliables i incorporacions de romanents de crèdit
6.1 Crèdits ampliables
De conformitat amb el que estableix l'article 178 del TRLRHL i l’article 39 del Reial
Decret 500/1990, de 20/4 tindran la consideració de crèdits ampliables, les
aplicacions pressupostàries que es financen amb recursos expressament afectats,
havent-se d’acreditar per a la tramitació de l’expedient el reconeixement en ferm de
majors drets sobre els previstos en el pressupost d’ingressos, que estiguin afectats
al crèdit que es pretén ampliar.
Tot seguit es detallen les partides ampliables del pressupost de l’exercici 2019.
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01 ALCALDIA PRESIDÈNCIA
PROGRAMA

9201 SECRETARIA GENERAL

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA

227.05.00 Processos electorals

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

03 SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
PROGRAMA

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA

1300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SEGURETAT,
CONVIVÈNCIA I CIVISME

226.99.00 Altres despeses diverses

1320 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

214.00.00 Reparació, manteniment i conservació de
material de transport

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

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

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

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

05 ESPAI PÚBLIC, HABITATGE,URBANISME I SOSTENIBILITAT
PROGRAMA
1522 CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE
L'EDIFICACIÓ

1533 MANTENIMENT DE LES VIES PÚBLIQUES

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

1601 MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM

210.06.01 Execució claveguerons

1650 ENLLUMENAT PÚBLIC

210.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
d'infraestructures i béns naturals (enllumenat)

Ingressos per sinistralitat

9331 MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS

212.00.01 Conservació i manteniment edificis
municipals-obra civil

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

9331 MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS

213.00.01 Conservació i manteniment edificis
municipals-instal.lacions

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

1532 PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES
1533 MANTENIMENT DE LES VIES PÚBLIQUES

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
ingressos efectius per tal concepte i de
multes coercitives
Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat
Altres ingressos prestació serveis guals
Altres ingressos prestació serveis
claveguerons

06 HISENDA I SERVEIS CENTRALS
PROGRAMA

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

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

9430 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS
LOCALS

764.00.00 Transferències de capital a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona

9205 SISTEMES INFORMACIÓ CORPORATIVA

6.2

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

Incorporació de romanents de crèdit
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1. Els centres gestors de la despesa comunicaran a la Intervenció General les
actuacions que es financen amb ingressos afectats que haurien de ser objecte
d’incorporació, així com de les que no procedeix la seva incorporació totalment o
parcialment perquè ha finalitzat l’execució o esdevé impossible realitzar-la,
mitjançant escrit raonat del responsable del centre. La Intervenció General,
efectuades les operacions de tancament prèvies a la liquidació de l’exercici
comprovarà les peticions dels centres gestors i la procedència i quantia dels
romanents a incorporar obligatòriament a l’exercici 2019 i comunicarà als centres
gestors aquells romanents de crèdit que tot i haver-los sol·licitat per les àrees no
són incorporables.
2. Les modificacions per incorporació de romanents es tramitaran una vegada
aprovada la liquidació del pressupost, si bé excepcionalment, previ informe raonat
del servei gestor, s’autoritza la incorporació de romanents de crèdit de caràcter
obligatori i urgent, abans de l’aprovació de la liquidació del pressupost, previ
informe de la Intervenció General, que comprovarà l’existència dels recursos
financers corresponents.
3. Els saldos sobrants de romanents de crèdit finançats amb operacions de crèdit
resultants de la liquidació de l’exercici 2018 conformaran un romanent únic que
podrà ser incorporat a l’exercici 2019. Per defecte, els saldos dels romanents
esmentats finançats amb operacions de crèdit al llarg termini també poden ser
destinats a amortització anticipada de les corresponents operacions financeres
contractades o, en funció de l’agent finançador, les quantitats sobrants seran
reintegrades o s’aprovarà per l’òrgan competent el canvi de destí.
4. El saldo de les partides modificades per generacions de crèdit derivada
d’execucions subsidiàries podrà ser incorporat per la part dels ingressos afectats a
despeses pendents de realitzar.
Article 7è.- Vinculació dels crèdits pressupostaris
1.- Els crèdits imputables a l'estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament,
tenen caràcter limitatiu i es vinculen amb subjecció a la classificació orgànica per
seccions pressupostàries, per a la xarxa de programes inclosa com annex als
pressupostos generals i econòmica segons l’estructura establerta a l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre sens perjudici de la classificació a nivells
inferiors al de concepte pressupostari que es conté en els propis pressupostos.
2.- Vinculacions jurídiques
2.1. Crèdits no inclosos en projectes de despesa amb finançament afectat.
a) Despeses del capítol 1 “despesa de personal”.
a. Regla general
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 1 dígit (àrea de despesa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)
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b. Excepcions a la regla general
Despeses corresponents a productivitat (concepte 151) i gratificacions
extraordinàries (concepte 150)
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 4 dígits (programa)
 Classificació econòmica: 3 dígits (concepte)
b) Despeses del capítol 2 “béns corrents i serveis” i capítol 6 “inversions
reals” (aquestes últimes sempre que es financin íntegrament amb
recursos ordinaris).
a. Regla general
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 2 dígits (política de despesa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)
b. Excepcions a la regla general
Els programes pressupostaris següents:
 3370.- Instal·lacions de lleure per a joves
 9251.- Atenció als ciutadans Districte I
 9252.- Atenció als ciutadans Districte II
 9253.- Atenció als ciutadans Districte III
 9254.- Atenció als ciutadans Districtes IV-V
 9255.- Atenció als ciutadans Districte VI
La vinculació serà la següent:
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 4 dígits (programa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol).
c) Despeses dels capítols 4 “subvencions i transferències corrents” i 7
“transferències de capital”.
a. Regla general
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 2 dígits (política de despesa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)
b. Excepcions a la regla general
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Les subvencions i transferències nominatives vincularan la pròpia
aplicació pressupostària.
Els programes pressupostaris següents:







3370.- Instal·lacions de lleure per a joves
9251.- Atenció als ciutadans Districte I
9252.- Atenció als ciutadans Districte II
9253.- Atenció als ciutadans Districte III
9254.- Atenció als ciutadans Districtes IV-V
9255.- Atenció als ciutadans Districte VI

La vinculació serà la següent:




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

d) Despeses financeres dels capítols 3 “despeses financeres” i 9 “passius
financers.
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 4 dígits (programa)
 Classificació econòmica: 1 dígits (capítol)
2.2. Crèdits finançats amb ingressos afectats i projectes d’inversions
a. Regla general





Codi projecte: complet
Classificació orgànica: completa
Classificació per programes: dos dígits (política de despesa)
Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)

b. Excepcions a la regla general
Projectes amb finançament afectat de les polítiques de despesa 24
”foment de l’ocupació”, 43 “comerç, turisme i petites i mitjanes
empreses”, 46 “investigació, desenvolupament i innovació” i 49 altres
actuacions de caràcter econòmic”
Cada projecte amb finançament afectat s’identificarà amb un codi de projecte
d’acord amb la regla 23 de la ICAL. El nivell de vinculació s’establirà per programa
pressupostari desenvolupat al màxim nivell Si les condicions de l’acord de
concessió del finançament ho permeten es podran vincular també a nivell de
capítol,
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 Codi projecte: complet
 Classificació orgànica completa
 Classificació programa a 5 dígits (subprograma)
2.3. Especialitats en les vinculacions jurídiques
En el cas de reconeixements de crèdit derivats d’actes de conversió i convalidació
administratives requeriran prèviament l’obertura d’una aplicació pressupostària dins
la bossa de vinculació jurídica a que sigui imputable la despesa amb dotació inicial
zero (0), en aplicació d'allò que es disposa a l'article 10.4 amb el codi 50.
En el cas que durant l’exercici 2019 es modifiqui el pressupost mitjançant crèdits
extraordinaris, les aplicacions pressupostàries que es donin d’alta quedaran
vinculades en sí mateixes.
El control comptable de les despeses imputables a aplicacions integrades en el
mateix nivell de vinculació jurídica, s’efectuarà a nivell d’aplicació.
La fiscalització de la despesa s’efectuarà respecte el límit definit pel nivell de
vinculació jurídica.
Es podrà retenir crèdit o autoritzar despeses sempre que hagi crèdit suficient dins
la bossa de vinculació jurídica.
Per necessitats de gestió pressupostària i a petició del servei gestor, el Servei de
comptabilitat podrà crear una aplicació pressupostària nova amb crèdit inicial zero
dins d’una bossa de vinculació jurídica ja existent sense necessitat d’aprovar un
expedient de modificació de crèdit.
En cap cas es poden adquirir compromisos de despesa en quantia superior als
crèdits autoritzats a nivell de vinculació jurídica, essent nuls de ple dret els acords,
resolucions i actes administratius que infringeixin aquesta norma, sense perjudici de
les responsabilitats que en el seu cas se’n derivin.

Article 8è. Modificacions de crèdit a càrrec del fons de contingència
El crèdits pressupostaris dotats en el pressupost general de l’exercici 2019 a càrrec
del Fons de Contingència previst en l’article 31 LOEPSF tindran com a finalitat fer
front a necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no estiguin previstes
inicialment en el pressupost, i es destinarà a finançar modificacions de crèdit.
Article 9è. Normes específiques en matèria de subvencions
1. Sol·licitud de subvencions:
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Correspon als/les Tinents/es d’alcaldia o Regidors/es de Govern, la tramitació
de les sol·licituds en favor d’aquest Ajuntament, de conformitat amb el que
determina el Decret 6375/2016, de 26 de juliol, publicat en el BOPB de
05.08.2016, pel qual es deleguen facultats en els/les Tinents/es d’alcaldia i
Regidors/es de Govern.
b. A les resolucions que formalitzin aquestes sol·licituds s’haurà d’indicar
expressament l’import de la subvenció sol·licitada així com l’import total del
projecte i de l’aportació municipal prevista. La resolució haurà de ser traslladada
al servei de programació i pressupostos i a la gerència per al seu control.
a.

2. Acceptació de subvencions:
a.

De conformitat amb el Decret 5528/2015, de 15 de juny, publicat en el BOPB
de 25.06.2015, de delegació de competències de l’alcaldia en la Junta de
Govern Local, correspon a aquesta Junta l’acceptació de les subvencions
atorgades a aquest ajuntament quan el seu import superi els 5.000.-€, entenent
que quan l’import sigui inferior la facultat d’acceptació de la subvenció es troba
delegada en els Tinents/es d’alcaldia o Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents/es de Districte, de conformitat amb el Decret 6375/2016, de 26 de
juliol.
b. Les resolucions que acceptin les subvencions hauran d’indicar expressament
l’import total del projecte subvencionat, l’import de la subvenció atorgada i
l’import de l’aportació municipal i d’altres, en el seu cas, destinades a finançar el
projecte. En cas que es prevegi aportació municipal a l’expedient de resolució
de l’acceptació s’incorporarà informe favorable del Servei de Programació i
Pressupostos referent a l’aportació municipal destinada a finançar el projecte
atenent a les aplicacions pressupostàries proposades a l’informe per les àrees
gestores.
3. Canvi de destinació, renúncia i/o reintegrament
El canvi de destinació i la renúncia i/o reintegrament correspon a l’òrgan que es
determini per acord de la Junta de Govern Local, com òrgan competent en el
desenvolupament de la gestió econòmica municipal de conformitat amb l’art.
127.1.g) de la Llei //1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
4. Notificació
Les àrees gestores donaran trasllat, mitjançant ofici a la Gerència, la Intervenció
general i al Servei de programació i pressupostos de l’acceptació de les
subvencions.
Així mateix, correspon als diferents Regidors de Govern, resoldre la justificació
corresponent a les subvencions acceptades i la remissió als ens concedent de la
justificació de les despeses corresponents, així com també de les resolucions
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relatives a canvis de destinació, renúncies i reintegraments. Aquesta justificació
haurà d’anar acompanyada per el document de Compromís d’ingrés, signat pel
Regidor corresponent.
Mensualment, als efectes de mera constància, la Tinença d’alcaldia responsable
d’Hisenda i Serveis Centrals emetrà una resolució o vàries on es recolliran tots els
actes de justificació de subvencions rebudes i els compromisos corresponents.
Article 10è.- Especialitats en la gestió de crèdits
1. La competència per a la gestió dels crèdit serà dels/les tinents d’alcalde/regidors
responsables de cada secció pressupostària en base al Decret de l’Alcaldia
5530/2015, de 15 de juny, 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’article 124.4 k) LRBRL.
2. Als efectes de la correcta imputació pressupostària de les despeses, la
Intervenció General podrà autoritzar la creació de noves aplicacions
pressupostàries amb dotació inicial zero dins d’una bossa de vinculació jurídica.
3. Les aplicacions pressupostàries que es creïn amb dotació inicial zero (0) i que
estiguin finançades amb ingressos afectats quedaran codificades amb el
subconcepte 60.
4. Les aplicacions pressupostàries que es creïn com a conseqüència de resolucions
administratives d’actes de revisió d’ofici i convalidació administrativa i que afectin a
exercicis corrent i tancats quedaran codificades amb el subconcepte 50. Les
aplicacions pressupostàries que es creïn com a conseqüència de resolucions
administratives aprovades en anys anteriors quedaran codificades amb el
subconcepte 55.
5. Les aplicacions pressupostàries corresponents a projectes finançats a càrrec de
subvencions procedents de Fons Europeus, en els quals l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat actuï en qualitat d’òrgan intermig, es codificaran amb el
subconcepte 80, i s’identificaran amb un codi de projecte concret i específic per
cada projecte.
6. Les aplicacions pressupostàries creades a través de modificacions de crèdit en la
modalitat d’incorporació de romanents es codificaran amb el subconcepte de
despeses 90.
7. Àrea Metropolitana de Barcelona.
7.1. Els crèdits de les aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses que venen
emparades per conceptes pressupostaris d’ingressos identificats en l’estat
d’ingressos del pressupost d’aquest Ajuntament, dins els articles 45 al 47 ambdós
inclusius, excepte el subconcepte 464.01 “Transferències Àrea Metropolitana de
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Barcelona: recollida selectiva de residus”, podran ser declarats, com a no
disponibles a partir de 30/06/2019, per Decret de l’Alcaldia Presidència i per
delegació de la mateixa, pel Tinent d’alcalde d’Hisenda i Serveis Centrals, a
l’empara d’allò que disposa el RD 500/1990, si aquestes subvencions no haguessin
esdevingut fermes.
En el cas que s’hagués disposat dels crèdits pressupostaris que venen emparats
per aquestes subvencions, la secció pressupostària afectada haurà de tramitar, en
el termini de trenta dies a partir de la declaració de no disponibilitat, un expedient de
modificació de crèdits en la 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.
7.2. Per l’import corresponent a la subvenció rebuda de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per l’anualitat de l’exercici 2019 del Programa d’actuacions de millora
urbana i social (PAMUS) pel període 2016-2019 es comptabilitzaran drets
reconeguts que seran imputats al concepte corresponent a la naturalesa i finalitat
de la subvenció. Simultàniament es comptabilitzarà, pel mateix import, un ADO a la
partida pressupostària que correspongui a la naturalesa de la despesa a realitzar.
Les formalitzacions dels ingressos i les despeses s’efectuaran en la mesura que les
despeses finançades per l’esmentat programa d’actuacions de millora urbana es
vagin executant per part de l’ajuntament i les justificacions siguin acceptades per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
8. Normes específiques dels projectes de despesa.
8.1. Tindran la consideració de projectes de despesa:
a. Els projectes d’inversió inclosos en l’annex d’inversions que s’adjunta al
pressupost.
b. Les despeses amb finançament afectat.
c. Qualsevol altra actuació sobre la qual l’entitat vulgui efectuar un seguiment i
un control individualitzat.
Tots els projectes de despesa estaran codificats mitjançant un codi per facilitar la
seva identificació i el seu control pressupostari. Aquest codi serà únic i invariable
per a tota la vida del projecte. Podrà incloure diverses aplicacions pressupostàries
de despeses i els diversos conceptes d’ingressos específics que les financin.
Qualsevol projecte de despesa haurà de contenir una fitxa amb la informació que
determina la regla 24.3 de la ICAL, i en el seu cas memòria valorada i/o projecte
aprovat, que possibiliti la determinació real del cost i el contingut per la seva
correcta aplicació pressupostària.
8.2. Despeses de capital amb finançament afectat (capítols 6 i 7)
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A partir de l’1 de gener de 2019, quan s’hagi produït un ingrés efectiu o s’hagi
comptabilitzat un dret reconegut procedent de recursos que no es puguin destinar a
finançar despeses corrents i l’ajuntament no hagi concretat el projecte de despeses
específic al qual van destinats els esmentats recursos, es crearan projectes de
despesa amb finançament afectat amb la denominació genèrica “Inversions
públiques locals sense determinar procedents del recurs xxxxxx”, als quals
s’assignaran les aplicacions pressupostaries corresponents d’acord amb la següent
codificació 06- 9310 -601.xx.xx, a la que s’afectaran als recursos específics que els
financin.
La codificació corresponent a ingressos provinents del Patrimoni Municipal del Sòl
es codificarà fent constar en els últims dígits el número 4x, de forma que resultaria
la següent codificació 06- 9310 -601.xx.4x, 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 de despeses.
Les aplicacions pressupostàries de projectes de despeses amb finançament afectat
quan siguin objecte d’expedients d’incorporació de romanents a l’exercici següent
s’identificaran amb un subconcepte 90 en la classificació econòmica.
Els saldos dels projectes de despeses amb finançament afectat, procedents
d’incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2018, que al 31 de desembre de
2019 no hagin estat objecte d’adjudicació, sense que existeixi una justificació
raonada, formaran part de l’expedient d’incorporació de romanents afectats i
s’agruparan en un projecte genèric amb la denominació “Inversions públiques locals
sense determinar procedents del recurs xxxxxx”.
8.3. Projectes de despeses amb finançament afectat dels programes pressupostaris
2410 “Foment de l’Ocupació”, 4312 Mercats, places i llotges”, 4330
“Desenvolupament empresarial”, 4390 “Dinamització del comerç”, i 4930 “Protecció
consumidors i usuaris” dotats en la secció 02 “Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació”.
Les dotacions pressupostàries a efectuar en cada exercici per cadascun dels
projectes de despesa amb finançament afectat requeriran l’aprovació de la
modificació de crèdits per generació per l’import de l’anualitat de la subvenció
corresponent a l’any en curs.
En el cas de projectes cofinançats amb recursos municipals, es dotaran
simultàniament a la modificació de crèdits per generació, els corresponents crèdits
pressupostaris finançats amb recursos ordinaris mitjançat l’aprovació de la
corresponent modificació de crèdit. En aquells projectes cofinançats destinats a la
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contractació de personal es podran aprovar simultàniament les dues modificacions
de crèdit condicionades a l’acceptació de la subvenció corresponent.
Si al finalitzar l’execució del projecte resten romanents de crèdit de despeses
finançats amb recursos afectats, i l’òrgan competent de l’agent finançador del
mateix no l’ha donat per liquidat, els esmentats romanents no es donaran de baixa
fins el tancament definitiu del projecte i s’incorporaran a un projecte de despeses
amb finançament afectat de caràcter genèric amb la denominació “Despeses amb
finançament afectat identificant l’agent finançador”, fins al seu definitiu tancament.
8.4. Cada aplicació pressupostària de despesa inclourà la totalitat dels crèdits
pressupostaris de la mateixa naturalesa amb independència de l’agent finançador.
8.5. Els projectes de despeses amb finançament afectat vincularan d’acord amb
l’establert en l’article 7è d’aquestes bases.
8.6. 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 finançament alternatiu.

TÍTOL SEGON
De les despeses de personal
CAPÍTOL PRIMER. Despeses de personal
Article 11è.- Despeses de personal per a l’exercici 2019
11.1 Tractament de les indemnitzacions per raó de servei
1.- Per tot l'exercici 2019 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.- Les indemnitzacions a favor dels membres electes de la Corporació es regiran
pels següents criteris:
a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor de l’Alcaldia-Presidència
i resta de càrrecs electes, comportaran el rescabalament de les despeses
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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, sense perjudici
del que resulti del control financer d’aquestes despeses, si estan sotmeses a
fiscalització prèvia limitada.
4.- El personal eventual de confiança i assessorament especial meritarà les seves
dietes en el grup primer de la normativa esmentada a l’apartat 1.
5.- Els consells d'administració de les societats privades municipals, fixaran, en cas
necessari, les quanties de les dietes que rebin els seus membres per assistència
efectiva als esmentats consells, amb les limitacions establertes, en aquesta matèria,
pel Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei.
6.- Els criteris per a altres tipus d’indemnitzacions seran els següents:
a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels representants
municipals a la Junta Arbitral de Consum, queden fixades per l'exercici 2019
en 66,00 euros pels presidents i en 42,00 euros per la resta de membres per
assistència a reunió, aplicant-se el que preveu l'article 28.1 del Real Decreto
462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó de servei, mantenint-se,
en cada cas, els límits previstos en l'article 27 i 32.3.
b) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels assessors o
auxiliars dels representants municipals en els consells escolars queden
fixades per l'exercici 2019 en 80,00 euros per assistència a reunió, aplicant-se
el que preveu l'article 28.1 del Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre
indemnitzacions per raó de servei, mantenint-se, en cada cas, els límits
previstos en l'article 27 i 32.3.
c) La justificació del pagament s'efectuarà mitjançant certificació de
l'assistència a la reunió, lliurada pel/per la president/a del consell escolar o,
per defecte, mitjançant declaració del tinent d'alcalde, regidor delegat de
districte o coordinador, director de serveis/cap de serveis de l'àrea de la que
depenguin els consells escolars.
7.- En qualsevol cas, les indemnitzacions previstes en els apartats 1, 2 i 3, solament
es faran efectives quan hi hagi decret d'Alcaldia o del/de la tinent d'alcalde o del/ de
la regidor/a delegat/a respectiu, en el que s'autoritzi la sortida, punt de destinació i
duració de l'autorització.
8.- La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article seran
incompatibles amb la compensació per qualsevol altra despesa amb excepció de
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les de viatge, que es regiran per la normativa específica derivada del Real Decreto
462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei, o per la legislació
vigent en cada moment.
9.- La utilització pel personal que depèn d'aquesta Administració de vehicle propi
dins dels límits de l’àrea metropolitana, serà indemnitzat al preu fixat per la
normativa indicada en els paràgrafs precedents, sense necessitat de decret de
rescabalament, encara que serà necessària la conformitat del gerent, coordinador
de l’àrea, director de serveis o, en el seu cas, cap de serveis a través de documents
normalitzats. Si en el conveni col·lectiu d'aquest ajuntament es fixen quantitats
superiors a les de la normativa indicada, seran aquestes quantitats les que regiran
pel pagament de les indemnitzacions.
11.2 Normes de gestió dels crèdits del capítol 1
1.-La gestió i tramitació de documents comptables corresponents a despeses de
personal seran gestionats, independentment de la classificació orgànica que
informa sobre qui gasta, pel Servei de Recursos Humans.
2.- Durant el mes de gener següent al començament de l'exercici i abans de fer
efectiva la primera nòmina de l’any, el Servei de Recursos Humans remetrà al
Servei de Comptabilitat de la Intervenció General els documents comptables "RC /
AD", elaborats i quantificats segons la classificació de l’Annex de personal aprovat
amb el Pressupost, d’acord amb la plantilla i la relació valorada de llocs de treball,
per l'import corresponent als llocs de treball efectivament ocupats.
3.- Per la resta de despeses del capítol I del pressupost, si són conegudes, es
tramitarà el document "RC / AD" corresponent.
4.- Els assentaments derivats d’aquest document s’introduiran en el sistema de
gestió comptable.
5.- Les altes en la plantilla, aprovació d’increments retributius i el nomenament de
funcionaris o la contractació de personal laboral originarà la tramitació de
successius documents RC / AD, per import igual al que es prevegi satisfer durant
l'exercici.
6.- La justificació de les retribucions del personal es realitzarà mitjançant la nòmina
mensual, on constarà la diligència del Cap del Servei de Recursos Humans
acreditativa de que el personal relacionat ha prestat els serveis durant el període
corresponent. En un document addicional a la nòmina s’ha de fer constar la relació
de les incidències existents respecte la nòmina del mes anterior.
Article 12è.- Contractacions de personal amb càrrec a transferències corrents
i de capital
1.- Amb càrrec als respectius crèdits per inversions derivats de les transferències de
capital d'altres ens o crèdits per operacions corrents derivats de transferències o

…/…

89

subvencions finalistes, de naturalesa corrent solament podran formalitzar-se
contractacions de personal en règim establert pe Reial decret legislatiu 5/2015 de15
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
(EBEP).
2.- L'òrgan competent per la contractació de personal contingut en l'apartat anterior
serà de la Junta de Govern Local, 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
5/2015, de 23 d'octubre, o de l’EBEP, segons s’escaigui.
Els incompliments de les obligacions formals imposades per la legislació laboral
vigent, així com l'assignació del personal contractat per funcions diferents de les
que es determinin en els contractes, dels que se’n pogués derivar drets de fixesa
pel personal contractat, seran objecte de deducció de responsabilitats, conforme el
que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, sense perjudici de les responsabilitats contingudes en la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostaria (LGP).
Article 13è.- Pla de jubilació
1.- La dotació pressupostària de la secció pressupostària 06 “Hisenda i Serveis
Centrals”, programa 2110 “Pensions”, del concepte econòmic 161.05.00
“Complement pensions” es podrà incrementar amb les baixes que es produeixin per
raons de jubilació anticipada de funcionaris al servei d’aquest ajuntament.
2.- L’increment de dotació pressupostària es farà mitjançant la incoació d’un
expedient de Modificació de crèdits, en la modalitat de crèdit suplementari finançat
per baixa de crèdits.
TÍTOL TERCER
De les operacions financeres
CAPÍTOL PRIMER
Avals de l'Administració
Article 14è.- Avals a prestar per l'Administració
L'import dels avals que pugui prestar aquesta Administració, inclosa la societat
privada municipal, en el decurs de l'exercici de 2019, es regiran per l’article 49 de la
TRLRHL i la resta de normativa de referència.
Article 15è.- Comissions
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1.- La Junta de Govern Local o òrgan en qui delegui, determinarà les comissions a
percebre per la Hisenda municipal com a contraprestació al risc assumit en virtut
dels avals que es puguin prestar en aplicació de l'article anterior.
2.- Les comissions que es derivin de la formalització d’avals aniran a càrrec del
beneficiari. Quan es fixi comissió, aquesta es farà efectiva en el moment de la
formalització del crèdit avalat, aplicant-se l’ingrés al concepte pressupostari
específic i, en el cas que s'assegurés el principal avalat, l’ingrés podrà ser objecte
d'un expedient de modificació de crèdits en la seva modalitat de crèdit generat.
CAPÍTOL SEGON
Endeutament a curt i llarg termini i alienació de patrimoni
Article 16è.- Operacions de tresoreria
1.- S'autoritza per l'exercici de 2019 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 la societat privada municipal, haurà de
ser autoritzada prèviament pel Ple de l’ajuntament.
Article 17è.- Operacions de crèdit a llarg termini per a inversions
1.- S’autoritza la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals perquè
durant l’exercici procedeixi a la reestructuració del deute viu a 31 de desembre de
2018 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.-La Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a resoldre l’alineació del
Patrimoni Municipal del Sòl, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del
TRLCSP. La tramitació del procediment d’alienació s’haurà de tramitar previ
l’expedient administratiu que acrediti l’oportunitat, conveniència i la finalitat de
conformitat amb el destí previst per aquest Patrimoni en la legislació urbanística.
Serà necessari en el supòsit previst a l’art. 209 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
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d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, la prèvia autorització del Departament competent de la Generalitat de
Catalunya.
2.-Els recursos que integren el Patrimoni Municipal del Sòl es podran destinar a
qualsevol de les finalitats previstes en l’article 160.5 del Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i a
l’article 224 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de
18 de juliol.
3.- Excepcionalment, d’acord amb els requisits o condicions establerts en l’article
52.5 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, es podrà destinar a reduir deute
comercial i financer.
Article 19è.- Reintegrament d’inversions procedents d’altres administracions
1.- Les inversions finançades originàriament per l’Ajuntament que fetes
originàriament per aquesta Administració, procedeixin de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, es destinaran a l’amortització de capital viu que té aquesta Administració
pels diferents préstecs concertats.
2.- El concepte d’ingressos que nodreix l’estat de despeses es troba pressupostat i
codificat al capítol VII “Transferències de capital”, article 76 “D’entitats locals”
concepte 764 “D’Àrees metropolitanes” subconcepte 00 “Reintegrament inversions
de capital de l’Àrea Metropolitana de Municipis” (764.00)
3.- Els ingressos que es puguin produir al llarg de l’exercici de 2019 podran nodrir,
en l’excés de les previsions inicials i si fos el cas, mitjançant un expedient de
modificació de crèdits en la seva modalitat de crèdit generat, el capítol IX “Passius
financers” de l’estat de despeses.
TÍTOL QUART
Dels procediments de la gestió pressupostària
CAPÍTOL PRIMER
Procediments de gestió de les despeses
Article 20è.- Normes generals per actes d'autorització i compromís de
despesa i liquidació del compromís d'obligacions.
1.- Els/les Tinents/es d’alcaldia, regidors/es de govern i regidors/es presidents/es
de districte estan facultats per a l’aprovació dels actes d’autorització i de
compromisos de despesa derivats de les facultats inherents a les delegacions
aprovades pel Decret de l’Alcaldia núm.6375/2016, de 26 de juliol, així com de les
aprovades per acord núm. 618 de la Junta de Govern Local de 23 de juny de 2015,
o aquelles resolucions o acords que els substitueixin.
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2.- La Junta de Govern Local aprovarà els actes d’autorització i disposició de
despeses en aquelles matèries de la seva competència, que no hagin estat objecte
de delegació, 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
5528/2015 de 15 de juny de 2015, o resolució que el substitueixi.
3.- En els supòsits no compresos en els apartats anteriors, l'autorització i
compromís de despeses correspondrà a l'Alcaldia, a la Junta de Govern Local o al
Ple de l’ajuntament, d’acord a les competències que es disposen respectivament en
els articles 124.4. n), 127 1.g) i 123 p) de la LRBRL.
4.- En els documents comptables de compromisos de despesa serà necessari 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, excepte si existeix acord exprés de
l’òrgan competent on s’aprovi la despesa.
5.- De conformitat amb el que preveu el Decret 6375/2016, de 26 de juliol els actes
de reconeixement i liquidació d’obligacions, regulats a l’article 185.2 del TRLRHL en
l’àmbit de les matèries assignades a les àrees o regidories de govern seran
competència dels/les tinents/es d’alcalde i regidors/es de govern, i en el seu defecte
de la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals .
6.- Les certificacions d'obres, de serveis i de subministraments que s’esmenten en
els apartats anteriors, seran expedides informàticament en el model normalitzat, per
la direcció tècnica de cadascuna d'elles amb el vistiplau 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.
Per procedir a l’aprovació de l’obligació es farà constar en la factura corresponent a
contractes administratius regulats en la Llei de Contractes, expressament, que
s’acredita la conformitat amb el disposat en el contracte dels bens lliurats o serveis
prestats, incorporant-se a la factura el següent literal:
“Havent-se proposat la Unitat corresponent a aquesta secció la necessitat de
l’adquisició en establiment comercial obert al públic. Es recepciona de conformitat
en preus i quantitats indicades d’acord amb el contracte dels béns lliurats i serveis
prestats especificat a l’art. 198.4 de la LCSP. L’Hospitalet de Llobregat, a ..... El
Cap de Secció.- Signat .... – Vist i Plau.- El Gerent/Coordinadors/Directors/Caps de
Servei.- Signat...”
Qualsevol document comptable que es tramiti com a reconeixement d’obligacions i
comporti moviment de fons amb pagaments o reposició de fons de caixa fixa
requerirà la signatura de l’òrgan competent per la seva aprovació.
7.- L'ordenació de pagaments d’acord amb el Decret de l’Alcaldia 6375/2016, de 26
de juliol, serà competència de la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
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Centrals, i la seva corresponent fiscalització formal s'efectuarà en base a les
factures i certificacions integrades en el document de gestió comptable en fase "O".
8.- 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 o aquelles
que en el seu cas es dictin als efectes de desenvolupament o regulació
complementària.
Article 21è.- Normes especials per actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despeses
1.- A l’inici de l’exercici 2019, es tramitaran documents RC per import total de la
dotació pressupostària, en les aplicacions pressupostàries corresponents a
despeses de gestió centralitzada, següents :










Lloguers locals (partida 202.00.00)
Lloguers pàrquings (partida 202.00.01)
Electricitat (partida 221.00.00)
Gas (partida 221.02.00)
Aigua (partida 221.01.00)
Telèfon (partida 222.00.00)
Contractes externs neteja (partida 227.00.00)
Contractes externs seguretat vigilància edificis centrals (partida 227.01.00)
Contractes externs controladors edificis centrals (partida 227.01.01)

Així mateix s’emetran documents AD per les despeses que bé per tractar-se de
despeses plurianuals, bé per tractar-se de despeses de tramitació anticipada,
haguessin estat compromeses amb càrrec a aquest exercici.
2.- La tramitació de la documentació comptable que es derivi dels expedients de
contractació, tant en la fase de despesa (A, D, 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 comptable”.
3.- 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/les gerents/es, coordinadors/es d’Àrea, directors/es o caps de
servei o caps de secció/responsables dels programes pressupostaris. Allà on no hi
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hagi funcionaris del nivell esmentat, ho determinarà el/la Tinent d’alcaldia
responsable de la secció pressupostària.
4.- Amb periodicitat mensual, i als efectes de la mera constància, la Tinença
d’alcaldia responsable d’Hisenda i Serveis Centrals emetrà una resolució o vàries
resolucions on es recullin tots els actes comptabilitzats de reconeixement i
liquidació d’obligacions dictats per l’alcaldia, tinents/es d’alcaldia o regidors/es de
govern i regidors/es presidents/es de districte en exercici de les respectives
facultats delegades prèviament signades en els documents comptables
corresponents, per tal de formalitzar la seva inscripció en el llibre de Resolucions.
En tot cas es recollirà separadament les despeses de contractes menors en que el
sistema de pagament utilitzat sigui el de bestretes de caixa fixa.
Article 22è.- 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. 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 i les bases de la convocatòria.
La convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, els convenis
que regulin les subvencions que es canalitzin pel procediment de concessió directa,
o l’acord de concessió de les subvencions especificaran, als efectes de la
justificació de les subvencions, a més de la quantia de la subvenció concedida,
l’import total del projecte subvencionat i el termini per la presentació de les
justificacions a l’òrgan gestor.
El procediment de reintegrament de les subvencions, d’acord amb els articles 42,
43 i 49 de la Llei General de Subvencions, s’iniciarà per part dels òrgans gestors,
d’ofici o a resultes del control financer efectuat per la Intervenció General quan els
beneficiaris hagin incomplert les obligacions establertes en la concessió, hagi
transcorregut el termini atorgat per la presentació de la justificació o aquesta sigui
incorrecta.
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 els articles 16 i 21 de l’Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, els òrgans
competents per la concessió de subvencions seran d’acord amb el Decret de
l’Alcaldia de 6375/2016, de 26 de juliol.

…/…

95

a. Fins a 5.000,00 euros, els/les Tinents/es d’alcaldia i Regidors/es de Govern,
llevat de les plurianuals que seran aprovades per la Junta de Govern Local.
b. Per imports entre 5.000,01 euros i 240.000,00 euros, la Junta de Govern
Local, incloses les de caràcter plurianual.
c. Per imports superiors a 240.000,00 euros o aquells que siguin
complementaris o addicionals a d'altres i que superin la xifra anyal de
240.000,00 euros, seran sotmesos a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.
2.- Tot expedient de concessió de subvencions per import superior a 600,00 euros
queda sotmès al règim de control financer per aplicació de l’article 214.2.d)
TRLRHL en relació a l’article en el termes i condicions que, en aquesta matèria,
preveu la Llei General de Subvencions.
Els expedients de concessió de subvencions per import inferior a 600,00 euros
podran sotmetre’s a control financer a petició de la Intervenció General d’aquesta
Administració. L’exercici del control financer es farà en la seva modalitat de
“Certificació Auditora”, en els termes que preveu la disposició addicional primera
d'aquesta Bases d'execució.
3.- La justificació dels documents de gestió comptable per part de les diferents
àrees que composen aquesta Administració Municipal referida a subvencions,
s’efectuarà davant la Intervenció General de la següent manera:
a. Quan es tracti de documents en fase d'autorització i compromís de
despesa, s'adjuntarà el corresponent acord de concessió.
b. Quan es tracti de documents en fase de liquidació de compromís de
despeses, es farà referència en el literal de lliure utilització del
document en fase "O" a la resolució administrativa de concessió de la
subvenció, i,
c. Quan es tracti de documents en fase d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despesa, s'adjuntarà el
corresponent acord de concessió.
4.- Les subvencions nominatives dotades pressupostàriament seran objecte de
l’aprovació del conveni regulador corresponent i la seva comprovació material i
justificació queda sotmesa als mateixos requisits de les subvencions no
nominatives, havent-se de justificar els documents de gestió comptable en fase
d'autorització, compromís de despesa i liquidació de compromís de despesa
mitjançant certificació de la Intervenció General on es faci constar que la mateixa es
troba dotada pressupostàriament de forma nominativa i amb l’aprovació del conveni
esmentat.
5.- L’òrgan competent per a l’aprovació de les bases particulars per a la concessió
de subvencions, així com per adoptar l’acord d’obertura de termini de presentació
de sol·licituds, serà la Junta de Govern Local, qualsevol que sigui l’òrgan competent
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per a la concessió de la subvenció; sent la corresponent Àrea gestora l’òrgan
competent per a la tramitació.
6.- Només es podran tramitar subvencions amb caràcter anticipat si corresponen a
convocatòries de subvencions subjectes a règim de concessió per concurrència
competitiva, en els que s’haurà de fer constar el condicionament d’existència de
crèdit en el moment del seu atorgament en els termes regulats en l’art. 56.1 i 2 del
reglament de subvencions. No es podran tramitar subvencions nominatives amb
caràcter anticipat. Als efectes es podrà desenvolupar els requisits i tramitació
corresponent en les instruccions específiques a tal efecte.
7.- Per la tramitació comptable dels acords que resolguin en el mateix acte
l’atorgament de subvencions i bestreta, s’utilitzarà un document comptable en fase
DO ( Disposició i obligació), al que caldrà adjuntar el corresponen acte
administratiu.
Article 23è.- 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 20 al 22 de les presents Bases d'execució.
2.- Malgrat el que s'esmenta anteriorment, no es podrà efectuar cap acte de
compromís de despesa fins que no s'hagin aprovat definitivament els projectes
tècnics que hauran de servir de base als expedients de despesa i no es disposi de
finançament efectiu en l'estat d'ingressos.
3.- Tots els expedients de despesa finançats amb operacions de capital hauran de
tramitar-se mitjançant projecte de finançament afectat, amb el contingut que
s’especifiqui en les instruccions relatives a aquestes despeses.
Article 24è.- Normes especials per a despeses de gestió centralitzada.
1.- Les dotacions de les partides pressupostàries corresponents a consums de
telecomunicacions, les de neteja de les dependències municipals i les de lloguers
d’edificis, locals i aparcaments, seran imputades a les partides de les classificacions
orgàniques de les corresponents seccions pressupostaries que gasten, sense
perjudici de que es gestionin i tramitin de forma centralitzada per la Secció de
Serveis Generals i el Servei d’Informàtica i Tecnologies de la Informació i la
Comunicació de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals. Aquestes despeses seran
autoritzades per la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals.
2.- Les dotacions de les partides pressupostàries corresponents a consums de les
dependències municipals d’aigua, gas i energia elèctrica, seran imputades a les
partides de les classificacions orgàniques de les corresponents seccions
pressupostaries que gasten, sense perjudici de que es gestionin i tramitin de forma
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centralitzada per la Direcció de Serveis d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat. Aquestes despeses seran autoritzades per la persona titular de l’Àrea
d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
3.- Les despeses de seguretat previstes en les diferents seccions pressupostàries
seran autoritzades per la persona titular de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme.
4.- Les despeses relatives a la imatge corporativa, la publicitat i les publicacions
dels diferents serveis de la corporació prèviament a la seva gestió i tramitació seran
autoritzades i supervisades per l’Alcaldia (excepte els anuncis oficials de caràcter
administratiu, que no comportin aplicació d’imatge corporativa), en aplicació del
Manual d’Imatge Corporativa, aprovat pel Ple en data 27 d’octubre de 2009. A títol
d’enumeració no limitatiu, s’inclouen dins d’aquestes despeses les següents:










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

5.- Les despeses relatives a l’adquisició o dret d’ús de programes, material o
serveis informàtics incloent serveis relacionats amb les telecomunicacions, seran
autoritzades i supervisades pel servei d’Informàtica i Tecnologies de la Informació i
la Comunicació.
A títol d’enumeració no limitatiu, s’inclouen dins d’aquestes despeses les següents:






Compra o lloguer d’equips i serveis per a procés d’informació
(ordinadors, impressores, tauletes, portàtils, telèfons, servidors, ...)
Programes informàtics (estàndard, no estàndard, desenvolupament a
mida) encara que formin part d’un contracte més ampli que englobi
altres conceptes.
Desenvolupament i maquetació de Webs i aplicacions per a
dispositius mòbils i subscripcions a plataformes digitals.
Qualsevol sistema o servei que comporti un manteniment o ús d’una
infraestructura o sistema d’informació.
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6.- Les dotacions corresponents als conceptes d’atencions protocol·làries i
representatives, dietes i locomoció dels membres de govern, a excepció de les
despeses que corresponguin a l’alcaldessa, indemnitzacions per assistències a
sessions dels òrgans de la corporació municipal i aportacions a grups polítics;
recollides en el programa 9120 Presidència i Òrgans de Govern; es gestionaran i
tramitaran per la Direcció del Gabinet de l’Alcaldia.
7.- Les despeses d’inversions imputades a les seccions pressupostàries
identificades amb la corresponent codificació orgànica, recollides en l’annex
d’inversions del Pressupost 2019, seran gestionades i autoritzades per l’òrgan
gestor especificat en dit annex.
8.- Per l’import de baixes que es produeixin en els procediments d’adjudicació de
contractes imputats als capítols 2 i 6 del pressupost de despeses, la Intervenció
general comptabilitzarà una retenció de crèdit que s’identificarà mitjançant un
document comptable RC 104.
A aquests efectes l’Òrgan de Programació i Pressupostos remetrà a la Intervenció
general una petició formal amb la documentació de suport per a la comptabilització
de retenció de crèdit, el seu import i aplicació pressupostària.
L’anul·lació d’aquestes retencions de crèdit i la determinació del seu destí
requeriran l’autorització del/a Titular de la Direcció de serveis de l’Àrea d’Hisenda i
Serveis Centrals.
Es donarà compliment a la confecció del document comptable RC en l’adjudicació
del contracte d’obres en l’estipulat en l’art. 242.4.i de la LCSP pel que fa a
l’increment del 10% derivat de l’excés de medicions, preus contradictoris que no
superin aquest 10% i no corresponguin a modificacions del projecte i altres
modificacions d’obligat compliment. Aquesta previsió es realitzarà de la següent
forma:


Si es preveu la liquidació del contracte en l’any en curs, en l’adjudicació
s’haurà de formalitzar document RC que doni cobertura pressupostària a
aquest 10%.



Si la liquidació del contracte es preveu en un any posterior al que es
formalitza l’adjudicació, s’haurà de formalitzar document RC de futurs,
que serà finançat mitjançant incorporació de crèdits afectats provinents
de projectes genèrics d’inversions i/o en el seu cas d’incorporació de
romanents per despeses generals provinents de la liquidació
pressupostària.

Aquestes quantitats corresponents al RC que formalitza el 10% addicional,
excepcionalment, es podran anul·lar amb l’informe del director de l’obra que
justifiqui que no es preveu realitzar cap d’aquestes variacions, ni es necessitarà el

…/…

99

crèdit corresponent a aquest import addicional, sempre que aquest informe tingui el
vist-i plau de la Intervenció General en quan a la viabilitat de la justificació.
CAPÍTOL SEGON
Normes i procediments de contractació administrativa
Article 25è.- Gestió de la contractació
A. Competència dels òrgans de govern en matèria de contractació
1.- De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona i de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) són competència
de la Junta de Govern Local les contractacions i concessions, qualsevol que sigui
l’import del contracte o la seva durada, incloses les de caràcter plurianual,
l’ampliació del nombre d’anualitats i la modificació dels percentatges de despeses
plurianuals. Correspon també a la Junta de Govern Local la contractació patrimonial
i la gestió, adquisició i alienació de patrimoni.
Les facultats anteriors s’exerciran d’acord amb el pressupost aprovat i el que
disposin les bases d’execució, així com l’aprovació de l’autorització i disposició de
despeses que d’aquestes se’n derivin.
2.-No obstant l’establert en l’apartat anterior, en virtut de les competències
delegades per la Junta de Govern Local mitjançant Acord núm. 618 de 23 de juny
de 2015, en els Tinents/es d’alcaldia, Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents de districte els hi correspondran:
a.

Les facultats per a dictar els actes de tràmit i definitius per a l’adjudicació
dels contractes menors, dins dels límits previstos en aquestes bases, així
com l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement d’obligacions
derivades dels actes dictats en l’exercici d’aquesta delegació de conformitat
amb el que determina la legislació de contractes del sector públic.

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 Serveis Centrals, 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.

B. Gestió dels contractes menors
1.- La gestió dels contractes menors es durà a terme d’acord a les instruccions que
dicti la Junta de Govern Local a l’empara de les competències que com a òrgan de
contractació li atorga la Disposició addicional 2a. de la LCSP per als municipis de
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gran població regulats al títol X de la LBRL i les previsions de l’art. 118 de la LCSP,
així com per les previsions de gestió pressupostària i de control regulades al
TRLHL, per les normes de desenvolupament i per les Instruccions dictades per la
Intervenció General. Aquesta regulació de la contractació menor s’aplicarà fins que
s’implanti plenament l’expedient electrònic incardinat en el Sistema d’Informació
Comptable.
2.- Les factures dels contractes menors amb valor estimat inferior a 5.000,00 euros
IVA apart es farà constar la diligència següent:
“Havent-se proposat la Unitat corresponent a aquesta secció la necessitat de
l’adquisició en establiment comercial obert al públic. Es recepciona de conformitat
en preus i quantitats indicades d’acord amb el contracte dels béns lliurats i serveis
prestats especificat a l’art. 198.4 de la LCSP. L’Hospitalet de Llobregat, a ..... El
Cap de Secció.- Signat .... – Vist i Plau.- El Gerent/Coordinadors/Directors/Caps de
Servei.- Signat...”
3.- En els contractes menors amb valor estimat igual o superior a 5.000,00 euros
IVA apart i fins el límit establert per la normativa contractual per a la contractació
menor, l’òrgan gestor adjuntarà a l’expedient l’acreditació d’haver sol·licitat tres
ofertes a diferents licitadors, juntament amb les ofertes presentades per aquests
d’acord amb el model facilitat pel Servei de Contractació.
4.- Qualsevol tramitació d’un contracte menor en el que no s’hagi seguit la
tramitació aprovada per la Junta de Govern Local al respecte i pel qual s’hagi rebut
factura dels serveis, es tramitarà amb el corresponent informe d’omissió de
fiscalització i es procedirà a la seva convalidació si s’escau.
C. Encàrrecs efectuats a mitjans propis personificats
D’acord amb l’establert en l’article 32 de la LCSP, la Junta de Govern Local, en la
mateixa sessió en què s’aprovi l’encàrrec de l’execució d’un contracte de serveis a
l’empresa La Farga GEM., SA., aprovarà les tarifes provisionals que haurà d’abonar
a l’empresa en concepte de compensació per a la realització de les activitats
objecte de l’encàrrec, si no s’han determinat els criteris generals d’aplicació i càlcul
d’aquestes.
La quantia d’aquestes tarifes es fixarà atenent al cost efectiu suportat per l’empresa
per les activitats que es subcontractin amb empresaris particulars en els casos en
que aquest cost sigui inferior al resultant d’aplicar les tarifes a les activitats
subcontractades.
Per aquesta raó, no s’inclouran en el cost dels encàrrecs, despeses estructurals i/o
generals que provinguin d’un acord d’aprovació de prestació de serveis públics en
base a l’art. 85 de la LBRL, i previst per aquests serveis atès que s’entenen
imputats dins de l’acord o estudi econòmic que s’adjuntava a l’acord que justificava
la prestació per aquesta modalitat de gestió directa.
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Les tarifes que es fixin pels encàrrecs realitzats en base a l’art. 32 de la LCSP,
poden incloure els costos directes següents:
a) El cost de contractacions expresses que La Farga GEM., SA., suporti per les
activitats, serveis, subministraments que contracti amb altres empreses.
b) El cost del personal directe de La Farga GEM., SA., que destini totalment o
parcialment la seva jornada a l’encàrrec efectuat per l’Ajuntament.
c) Altres despeses que es puguin imputar directa o indirectament, incloses de
l’ocupació de l’espai, i siguin expressament necessàries per la realització de
l’encàrrec i no estiguin incloses en les despeses generals o d’estructures de
altres serveis aprovats en base a l’art. 85 de la LBRL.
Per l’aprovació de l’encàrrec caldrà adjuntar a la proposta d’acord, la relació del
cost efectiu de l’activitat o quantia de l’encàrrec total previst, tenint en compte que
d’acord amb el regulat en l’art. 32.7 de la LCSP l’import de les prestacions parcials
que el mitjà propi pugui contractar amb tercers, no pot d’excedir del 50% de la
quantia de l’encàrrec.
Per determinar les despeses totals recollides com cost efectiu de l’activitat o quantia
de l’encàrrec, es tindran en compte també, l’increment de despeses habituals com
són consums, despeses de neteja i altres que previstes inicialment en l’estructura
pròpia de l’empresa i que siguin suplementàries per l’activitat que s’encomana. A
aquest respecte caldrà aprovar prèviament, en unes instruccions específiques, els
criteris d’imputació de costos efectius i les tarifes que l’Ajuntament retribuirà a
l’empresa.
En cap cas es podrà imputar dins d’aquestes tarifes cap benefici industrial per
l’empresa, directe o indirecte, ni aplicar els preus privats existents de l’empresa
envers tercers.
Article 26è.- Actes de conversió i convalidació administrativa, de revisió
d’ofici i de reconeixement extrajudicial de crèdits d'exercicis tancats
1.- Els actes de conversió o convalidació administrativa recollits en la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre de procediment administratiu comú, de les administracions públiques,
podran comportar reconeixement extrajudicial de crèdits amb càrrec a la secció
pressupostària origen de la despesa corresponent si es refereixen a contractes en
els que en el moment de la prestació no tènia dotat crèdit suficient en la
contractació. Aquests actes seran tramitats pels serveis administratius de la
mateixa, previ informe del titular de l’Assessoria jurídica i de la Intervenció General.
Aquests informes han de recollir, si s’escau, la possible exigència de
responsabilitats patrimonials.
2.- Correspondrà al Ple de l’Ajuntament els actes de conversió administrativa que
comportin un reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació
pressupostària en el moment de contraure l’obligació.
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3.- De conformitat amb l’article 127.1.g) de la Llei reguladora de les bases de règim
local, correspon a la Junta de Govern Local la competència per dictar actes de
conversió administrativa que comportin un reconeixement de crèdits, sempre que
existeixi dotació pressupostària en el moment de contraure l’obligació, d’acord amb
l’establert en el en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic. (LCSP)
4.- En els casos de nul·litat de Ple Dret de la contractació efectuada es seguirà
l’especificat a tal efecte en la Llei de Contractes del Sector Públic, la Llei de
procediment administratiu, la llei d’Hisendes Local i l’art. 28 del RD 424/2017 de
Control Intern de les Entitats locals.
CAPÍTOL TERCER
La caixa fixa i els pagaments a justificar
Article 27è.- Regulació per la tramitació i gestió de caixa fixa i despeses a
justificar
1.- La persona titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals podrà exceptuar,
mitjançant resolució administrativa i previ informe de la Intervenció General, que
determinades partides pressupostàries, que operant sota el sistema de bestretes de
caixa fixa, ho facin sota la qualificació de despeses a justificar.
2.- Als efectes de determinar la base de càlcul del límit màxim de bestretes de caixa
fixa a disposició de les habilitacions de les diferents àrees que composen aquesta
Administració i que no poden superar el % dels crèdits dotats inicialment al capítol II
de cada secció pressupostària, que es determinin en les instruccions reguladores
de la caixa fixa, no es tindran en compte aquells crèdits que, per aplicació de
l’article 24 d’aquestes Bases, hagin d’operar sota el sistema de gestió centralitzada.
El límit quantitatiu percentual no serà d’aplicació per l’ habilitació de l’Àrea
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació en la que es
tindrà en compte per al càlcul inicial la incorporació de romanents.
3.- No obstant l’anterior, la base de càlcul de límit de les bestretes de caixa fixa,
regulades al paràgraf segon, es podrà modificar una sola vegada, durant l’exercici
pressupostari, a partir de 30 de juny de 2019, 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. 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.
4.- La regulació i desenvolupament de la gestió i tramitació de caixa fixa es
realitzarà mitjançant Instrucció específica que serà aprovada per Junta de Govern
Local en compliment de les competències assignades en l’art. 127.1g de la Llei de
Bases de Règim local.
CAPÍTOL QUART
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Especificitats del règim comptable i de control intern aplicables a les
despeses plurianuals i a les despeses de tramitació anticipada.
Article 28è.- Objecte
És objecte d’aquest capítol de les bases d’execució:
I.

Establir les especialitats que s’han de contemplar els plecs de clàusules
administratives particulars, adjudicacions, pròrrogues i modificacions de
contractes, convocatòries i/o convenis reguladors de les subvencions a
concedir per aquesta Administració i altres expedients de tramitació
anticipada en matèria pressupostària i de control intern.

II.

Determinar els requeriments per a la confecció dels documents comptables
imputables a exercicis posteriors corresponent a despesa plurianual ja que
afecten a varis exercicis pressupostaris i /o anticipada.

Article 29è.- Expedients de despeses de tramitació anticipada
Es podran tramitar anticipadament els següents expedients de despeses, els quals
poden tenir també la naturalesa de plurianuals si l’execució s’estén a exercicis
posteriors.
a. Expedients de contractació. L’article 117.2 i la disposició addicional tercera de
la LCSP senyalen que els expedients de contractació es podran adjudicar
encara que la seva execució, tant si es realitza en una o vàries anualitats, s’iniciï
en l’exercici següent.
b. Expedients de subvencions. L’article 56 del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 38/2003, general
de subvencions, la convocatòria de subvencions es podrà aprovar en un
exercici pressupostari anterior a aquell en que hagi de resoldre’s la mateixa,
sempre que l’execució de la despesa es realitzi en la mateixa anualitat en que
es produeix la concessió d’acord amb els requisits i condicions establertes en
aquest article.
c. Expedients de convenis i encomanes de gestió regulats a la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
No està prevista en la Normativa vigent, la tramitació anticipada en les subvencions
nominatives.
Article 30è.- Despeses plurianuals
1. Són despeses plurianuals aquelles per les que s’iniciï l’ execució dins el propi
exercici corrent i estenguin els seus efectes econòmics a exercicis posteriors.
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L'autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual se subordinarà al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
2. Podran adquirir-se compromisos per despeses que hagin d'estendre's a exercicis
posteriors a aquell en què s'autoritzin, sempre que la seva execució s'iniciï en el
propi exercici i que, a més, es trobin en algun dels casos següents:
a) Inversions i transferències de capital.
b) Els altres contractes i els de subministrament, de consultoria, d'assistència
tècnica i científica, de prestació de serveis, d'execució d'obres de manteniment i
d'arrendament d'equips no habituals de les entitats locals, sotmesos a la LCSP i
altres normes de contractació, que no puguin ser estipulats o resultin antieconòmics
per un any.
c) Arrendaments de béns immobles.
d) Càrregues financeres dels deutes de l'entitat local i dels seus organismes
autònoms.
e) Transferències corrents que es derivin de convenis subscrits per les corporacions
locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre.
Segons l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) s’han
de complir les següents limitacions:

a.

Limitacions temporals i tipus de despeses als que afecta la limitació
Límit temporal
Tipus de despesa
Període màxim 4 −
anys
−

Inversions reals
Transferències de capital

−

Transferències corrents que derivin de convenis subscrits
per l’Ajuntament amb altres entitats públiques o privades
sense afany de lucre.

−

Contractes de subministraments, serveis, execució d’obres
de manteniment i arrendaments d’equipaments no
habituals.

b.
Límits percentuals d’execució en les despeses plurianuals
Tipus de despesa
% anual d’execució
− Inversions reals.
− Els imports de cada any no
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−

Transferències de capital.

−

Transferències corrents que derivin de
convenis subscrits per l’Ajuntament amb
altres entitats públiques o privades
sense afany de lucre.

podran superar, en referència a
l’import destinat en l’exercici
pressupostari:
−

El 70% en l’exercici immediat
següent.

−

El 60% en el segon exercici.

−

El 50% en els exercicis tercer i
quart.

c.

Òrgans competents per la modificació dels límits de les anualitats i els
percentatges
Correspondrà a la Junta de Govern Local modificar, ampliar el nombre d’anualitats i
elevar els percentatges establerts en els apartats a i b respectivament i en
compliment de l’excepció que atribueix al Ple l’art. 174.5 del TRLHL, d’acord amb
l’art. 127.1.g del TRLHL i la DA3 de la LCSP, que s’especifica per municipis de gran
població.
3. Els compromisos als que es refereix l'apartat 2 d'aquest article hauran de ser
objecte d'adequada i independent comptabilització i d’acord amb les instruccions
que es dictin al respecte.
Article 31è.- Expedició i tramitació dels documents comptables d’expedients
de tramitació anticipada i/o de despeses plurianuals.
− Despeses imputables al pressupost de l’exercici en el qual es tramita
l’expedient.
La confecció i tramitació dels document comptables: RC “Retenció de
crèdit”, A “Autorització de despesa”, D “Disposició de despesa”, o, si
s’escau, d’ AD “Autorització i Disposició de despesa” seguirà la tramitació
habitual de la resta de les despeses.
− Despeses imputables a pressupostos d’exercicis futurs/posteriors.
L’expedició de documents d’exercicis futurs/posteriors s’efectuarà des de
l’opció del SIGP d’“operacions de despesa de desconcentració” escollint
l’opció d’”exercicis futurs” introduint el codi 10 que identifica les despeses
d’exercicis futurs, assignant l’aplicació pressupostària i l’import a cadascuna
de les anualitats corresponents.
El servei gestor competent per a la tramitació de la despesa expedirà i
remetrà al Servei de comptabilitat els següents documents comptables
d’exercicis futurs als efectes de la seva signatura:
Document RC “de exercicis futurs”. Adoptats els acords per l’òrgan
competent en cadascuna de les fases del corresponent expedient de
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despesa, confeccionarà els documents A de “exercicis futurs”, D “de
tramitació anticipada”, i en al cas d’acumulació de fases d’aprovació i
compromís de la despesa, expedirà el document “AD de “exercicis futurs”.
El document RC d’exercicis futurs emès per servei gestor requerirà
l’autorització prèvia del titular de l’Òrgan de Programació i Pressupostos.
La tramesa dels esmentats documents al servei de comptabilitat es farà
conjuntament per a totes les anualitats aprovades, ja sigui corrents o futurs.
Per les despeses d’inversions amb finançament afectat, es podrà formalitzar
document comptable per la totalitat de la despesa en el moment d’aprovació, atès
que el finançament afectat permet la incorporació de la despesa i finançament en
exercicis posteriors.
Article 32è.- Especialitats a contemplar en els plecs de clàusules
administratives particulars, convocatòries reguladores de les subvencions en
concurrència competitiva a concedir per aquesta administració i altres
expedients de tramitació anticipada en matèria pressupostària i de control
intern.
a. Despeses de tramitació anticipada d’expedients de contractació.
−

−

En el plec de clàusules administratives particulars hi constarà
expressament que l’adjudicació i formalització del contracte queda
sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
corresponent.
Al començament de cada exercici amb la finalitat d’efectuar les
corresponents imputacions comptables, el sistema d’informació
comptable controlarà per als expedients de contractació tramitats
anticipadament que existeix crèdit adequat i suficient en pressupost de
l’exercici corrent. En el supòsit que no existeixi crèdit adequat i suficient
i, als efectes de la condició suspensiva de l’apartat a) d’aquest article, el
Servei de Comptabilitat ho comunicarà als centres gestors i per la seva
tramitació serà d’aplicació les instruccions que es dictin a tal efecte i
supletòriament el que disposa l’article 47 i 47 bis de la Llei 47/2003, de
26 de novembre, General pressupostària.

b. Tramitació anticipada d’expedients de subvencions en concurrència
competitiva
A l’expedient s’acreditarà amb un certificat emès per l’Òrgan de Programació i
Pressupostos en que consti que concorre alguna de les circumstàncies següents
previstes en els apartats a) i b) de l’article 56 del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions:
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a) Que existeixi normalment crèdit adequat i suficient per a la cobertura
pressupostària de la despesa de que es tracti en el pressupost general de
l’Ajuntament.
b) Que existeixi crèdit adequat i suficient en el projecte de pressupost general
de l’Ajuntament que hagi estat aprovat per la Junta de Govern Local,
corresponent a l’exercici següent en el que s’adquirirà el compromís de
despesa com a conseqüència de l’aprovació de la resolució de la concessió.
c. Tramitació anticipada d’altres despeses.
Es seguiran les previsions generals contingudes en aquestes bases i en les
instruccions o circulars dictades i aprovades per la tramitació anticipada i/o
plurianual de la despesa, i en el seu defecte l’art. 47 i 47 bis de la llei general
pressupostària.
CAPÍTOL CINQUÈ
Sistemes de control i fiscalització
Article 33è.- Control i fiscalització
1.

La Intervenció General d’aquesta Administració durà a terme la funció de
control intern respecte de la gestió econòmica de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i dels seus ens dependents, regulada en els articles
213 i següents del TRLRHL en les modalitats de funció interventora, funció
de control financer, inclosa l’auditoria de comptes de les entitats que es
determinin reglamentàriament, inclosa i la funció de control d’eficàcia.

2.

S’aplicarà el Reial decret 424/2017 l’1 de juliol de 2019, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, i en allò
que no contradigui l’esmentada regulació, serà d’aplicació la Instrucció de
desenvolupant el règim de control intern, aprovada pel Ple de l’Ajuntament
de 19 de setembre de 1997 i la Instrucció reguladora en matèria de
fiscalització limitada prèvia en matèria de drets i obligacions d'aquesta
Administració municipal i en matèria de fiscalització plena posterior aplicant
tècniques d’auditoria mitjançant el sistema de mostreig, aprovada per acord
del Ple d’1 de març de 1996 o altres que s’aprovin en desenvolupament del
Control intern.

3.

Execució del Pla Anual de Control Financer de l’exercici 2019.
a. La Intervenció General, en tant que òrgan directiu responsable del
control intern presentarà, a efectes de coneixement del Ple de
l’Ajuntament, en el termini de tres mesos a partir de l'aprovació definitiva
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del pressupost general per a 2019, el Pla Anual de Control Financer que
recollirà les actuacions de control permanent i d’auditoria pública a
realitzar durant l’exercici 2019, adaptat a les prescripcions que disposa
el citat TRLRHL, en el Reial decret 424/2017 i en les instruccions de
control intern d’aquest Ajuntament, en els termes exposats a l’apartat 2
d’aquest article.
b. El Pla Anual de Control Financer determinarà l'abast i la forma
d'execució dels treballs de control permanent i d’auditoria pública,
l’assignació de treballs a auditors coadjuvants i el límit temporal
d'execució, que en cap cas haurà de superar el 31 de desembre de
2019.
c. Control permanent. Restaran sotmesos a control permanent en els
termes i abast fixat en el Pla Anual de Control financer i en les
Instruccions de control intern a les que s’ha fet referència en l’apartat
anterior les verificacions i treballs següents:
I. Els ingressos sotmesos a pressa de raó comptable.
II. Les depeses i obligacions no sotmeses fiscalització prèvia o a
fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics.
III. La verificació del compliment de la normativa i procediments
aplicables als aspectes de la gestió econòmica als que no
s’estigui sotmesos a la funció interventora,
IV. El seguiment de l’execució pressupostària i verificació del
compliment dels objectius assignats
V. La comprovació de la planificació, gestió i situació de la
tresoreria.
VI. Les actuacions previstes en les normes pressupostàries i
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local
atribuïdes a l’òrgan interventor.
VII. L’anàlisi de les operacions i procediments, a l’objecte de
proporcionar una valoració de la seva racionalitat econòmicfinancera i la seva adequació als principis de bona gestió, amb la
finalitat de detectar possibles deficiències i proposar
recomanacions en ordre a la seva correcció.
VIII. La verificació, mitjançant tècniques d’auditoria, que les dades i
informació amb transcendència econòmica de l’Ajuntament de
l’Hospitalet facilitades pels òrgans gestors com a suport de la
informació comptable, reflecteixen raonablement el resultat de les
operacions derivades de l’activitat econòmic-financera.
IX. En especial es sotmetran a control financer:
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-

-

-

La justificació de les subvencions atorgades per
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a càrrec del
pressupost de cada exercici
L’aplicació de les bestretes de caixa fixa i els pagaments
realitzats pel procediment de despeses a justificar
Les depeses derivades del contractares menors
Els serveis públics gestionats mitjançant, contractes de
concessió de serveis, contractes de serveis o directament
pels serveis municipals.
Les nòmines del personal d'aquesta administració.

d. Auditoria pública. L’Auditoria pública es durà a terme per part de la
Intervenció General, en la vessant d’auditoria de comptes en els ens
dependents següents:
a. La Fundació Arranz Bravo,
b. La Societat La Farga, gestió d’equipaments municipals SA, en tant no
estigui obligada a auditar-se d’acord amb la legislació mercantil.
Les entitats esmentades en els apartats a i b anteriors resten sotmeses,
a més de a l’auditoria de comptes, a l’auditoria de compliment i a
l’auditoria operativa, en els termes que ho prevegi el Pla Anual de
Control Financer.
En especial resten sotmeses a auditoria de compliment els encàrrecs
de gestió a ens instrumentals dependents.
e. En l’exercici del Control financer permanent s’utilitzaran les normes
d’auditoria del sector públic aprovades per la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, d’acord amb les regles següents:
I. Quan en l’execució de les verificacions de control permanent
s’utilitzin procediments d’auditoria i no els hi sigui d’aplicació una
normativa específica.
II. En totes les actuacions d’auditoria pública. També s’aplicaran les
normes tècniques de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, en particular les que desenvolupen les normes d’auditoria
del sector públic referents als aspectes relatius a l’execució dels
treballs, elaboració, contingut i presentació dels informes, i
col·laboració d’altres auditors.
f.

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

…/…

110

Article 34è.- Control de la gestió de pagaments a justificar i de bestretes de
caixa fixa
En aplicació del que disposa l'article 190 del TRLRHL, els pagaments a justificar i
les bestretes de caixa fixa es regiran, pel que fa referència a gestió i control, a
l'acord del Ple de l’ajuntament de 18 de setembre de 2002.
No obstant l’anterior, la tramitació i comptabilització de les operacions de despeses
a justificar i bestretes de caixa fixa, s’ajustaran al que preveu l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprovà la Instrucció del model
normal de comptabilitat local.
CAPÍTOL SISÈ
Comptabilitat i tancament pressupostari.
Article 35è.- Sistema comptable
1.- El sistema comptable d'aquesta Administració es regirà pel que disposa la
Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre i addicionalment, per la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de 3 de febrer de 2004, per la Instrucció de comptabilitat pels centres gestors
del pressupost de despeses, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 16 de
setembre de 2003 i per la Instrucció de comptabilitat per la central comptable,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2003. La
normativa comptable que regeixi per a l'Administració General de l'Estat tindrà
aplicació supletòria conforme el que disposa l'article 5 de la LRBRL, en aplicació de
l'article 4.1.a) de l'esmentat cos legal.
2.- La societat mercantil la Farga GEM, SA, i la Fundació Privada Arranz-Bravo de
capital íntegrament municipal es regiran pel Pla general de comptabilitat de
l'empresa privada i les seves adaptacions sectorials. Aquestes dues entitats, en el
segon semestre de l’exercici comunicaran a la Intervenció General amb una
periodicitat mensual les projeccions de tancament.
Article 36è.- Tancament comptable
Per l'exercici 2019, continuaran vigents, fins a la seva modificació, les instruccions
tècniques reguladores de les operacions de tancament comptable de l'exercici de
2018 aprovades per resolució de la Intervenció General número 7183/2018, d’11
d’octubre, i de les quals se’n va donar compte a la Junta de Govern Local en sessió
de 23 d’octubre de 2018.

TÍTOL CINQUÈ
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Normes de gestió d'ingressos
CAPÍTOL PRIMER
Normes generals comuns als ingressos tributaris, no tributaris i altres
ingressos
Article 37è.- Normes generals de confecció dels expedients dels crèdits
incobrables i de les baixes en comptabilitat
1.- Quan s’hagin declarat crèdits fallits, aquests ho faran inicialment de forma
provisional i podran ser rehabilitats dins del termini de la prescripció. El deute
restarà definitivament extingit si no s’hagués rehabilitat en aquell termini.
2.- Als efectes de rehabilitació de crèdits, quan el/la recaptador/a municipal conegui
de la seva procedència, proposarà a l’Òrgan de Gestió Tributària la seva aprovació i
rehabilitació. Aquest procediment es farà de forma mensual i procedirà l'expedició,
de carta de pagament individualitzada que es formalitzarà mitjançant el sistema de
contret per recaptat.
3.- Declarat fallit un crèdit contra un deutor o contra un responsable solidari, els de
venciment posterior seran donats de baixa per referència a aquesta declaració.
4.- Informàticament es podrà aportar, per part de la Recaptació Executiva, un
registre associat al número d'identificació fiscal del subjecte passiu, als efectes de
poder controlar la situació d’insolvència declarada.
Article 38è.- Òrgan competent i procediment de la declaració de crèdits
incobrables
La declaració de crèdit incobrable s’aprovarà per l’Òrgan de Gestió Tributària a
proposta del/de la recaptador/a municipal. Aquests expedients hauran de ser
informats i fiscalitzats per la Intervenció General.
Article 39è.- Documentació dels expedients de declaració dels crèdits
incobrables
1.- En els expedients de crèdits incobrables haurà de constar, en tots els casos: a)
Justificació de la notificació de la providència de constrenyiment; b) Si es disposés
de número d'identificació fiscal de l'obligat del pagament: justificació documentada
d’haver-se intentat l’embargament a metàl·lic en comptes corrents situats en entitats
financeres, fetes en un mínim de tres institucions financeres. En cas contrari,
justificació d’haver-se tramitat sol·licitud de localització del número d'identificació
fiscal; c) En cas de persones físiques: informe del Recaptador Municipal indicant
que l’embargament de salaris no ha estat possible o que l’import de l’expedient és
inferior a 60,00 euros; d) Informe del/de la recaptador/a municipal indicant que de
les actuacions realitzades no s’han localitzat altres béns embargables i realitzables.
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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 tributària 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 Tributària 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 valor nul o d’escàs valor b) Quan el
deutor ho sigui per altres conceptes, liquidats amb posterioritat a l’1 de gener, es
formularà la proposta de crèdits incobrables amb els requisits de l'apartat 2), a la
que se li afegirà informe de l’Òrgan de Gestió Tributària que haurà de valorar la
conveniència d’estendre la proposta als valors liquidats després de l’1 de gener de
l’any següent que prescriguin els deutes. Aquest informe es farà, per l’Òrgan de
Gestió Tributària en base a les actuacions realitzades pel/per la recaptador/a
municipal.”
4.- En expedients per deutes en que la prescripció de l'acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre, per imports superiors a 1.200,01 euros: a)
Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l’1 de
gener de l’any del que prescriuran els deutes: Es formularà la proposta dels crèdits
incobrables amb els requisits següents: 1) Els continguts a l'apartat 1); 2) Amb
informe de que no figura com a subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles; 3)
Amb informe/certificat que no existeixen béns inscrits en el Registre de la Propietat
de L'Hospitalet de Llobregat al seu nom. O bé, si fos subjecte passiu d’aquest
impost, s’haurà d’informar, per l’Òrgan de Gestió Tributària, sobre la no viabilitat de
l’embargament dels béns immobles, en base a que les actuacions en via executiva
es poden considerar desproporcionades en relació al deute que es persegueix, que
el bé immoble no és realitzable o la realització del mateix tindria un valor nul o
escàs, o que les càrregues preexistents que figurin en el Registre de la Propietat
siguin superiors al valor del bé immoble una vegada aplicat al valor cadastral el
coeficient multiplicador fixat a efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats i sobre successions i donacions. Per imports inferiors a
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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 40è.- 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 desenvolupi l'article 16 LGP,
tenint en compte que la regulació que la mateixa preveu al punt 1.1. s'entendrà
referida als impostos locals gestionats per l'esmentat òrgan. Aquestes mateixes
prevencions seran d'aplicació a les unitats administratives que gestionin preus
públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de "a ingressar" no exigibles seran
comptabilitzades.
Article 41è.- Registres de liquidacions de contret previ. Ingrés directe
Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema de liquidació, es
tramitaran informàticament a través dels instruments de cobrament que contempla
la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de
l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
Article 42è.- 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 Tributària.
2.- Quan en l'ordenança fiscal aplicable en cada cas no constés normativa
específica en aquesta matèria, s'entendrà que les esmentades liquidacions
provisionals s'eleven a definitives pel transcurs de sis mesos a partir de la
notificació als contribuents, sens perjudici de les comprovacions que en aquesta
matèria haurà de fer l’Òrgan de Gestió Tributaria.
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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 43è.- 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 44è.- 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 2019, als calendaris del contribuent que seran aprovats per resolució
del Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Serveis Centrals.
CAPÍTOL TERCER
Ingressos no tributaris
Article 45è.- 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
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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 l’Ordre del Ministeri d’Economia i
Hisenda, de 23/09/1998, en tant no es desenvolupi l'article 16 LGP, tenint en
compte que la regulació que la mateixa preveu al punt 1.1 s'entendrà referida als
impostos locals gestionats per l'esmentada unitat. Aquestes mateixes prevencions
seran d'aplicació a les unitats administratives que gestionin preus públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de "a ingressar" no exigibles seran
comptabilitzades.
Article 46è.- 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 47è.- Sistema d'ingressos sense contret previ
1.- Els ingressos municipals de caràcter no tributari (preus públics) i les multes de
qualsevol naturalesa que puguin gestionar-se mitjançant el sistema d'ingressos
sense contret previ, hauran de ser ingressats als comptes restringits de Recaptació
oberts a cada secció pressupostària sota la denominació: “Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat. Habilitació de l’Àrea ............ Compte restringit de preus
públics i multes”, llevat que la Tresoreria General ordeni el seu ingrés a la caixa
provisional d'efectiu de la mateixa a través dels documents previstos en la
Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de
l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció
General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de
2004, els documents que afectin a aquests tipus d'ingrés, hauran d’emplenar-se per
cada habilitació d’àrea, sens perjudici de la seva comprovació posterior i es
comptabilitzaran per aplicació diferida.
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CAPÍTOL QUART
Ingressos d'altra naturalesa
Article 48è.- 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 49è.- Devolució d’ingressos indeguts procedents d’embargaments i
dels saldos deutors procedents de la liquidació definitiva de la participació en
els tributs de l’Estat
1.- La devolució d’ingressos indeguts procedents d’embargaments es podrà
realitzar de forma automàtica prèvia providència de la recaptació executiva de la
improcedència de l’embargament. La justificació de les devolucions realitzades
s’incorporarà a les aplicacions periòdiques de cobraments que realitza la recaptació
executiva i constarà de la providència de la recaptació executiva i el justificant del
pagament realitzat.
2.- D’acord amb el previst en la disposició addicional desena de la Llei 2/2012, de
29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, a partir del mes de
gener de 2012 i amb vigència indefinida la comptabilització dels saldos deutors
derivats de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat
corresponents als anys 2008 i 2009 s’efectuarà, mitjançant compensacions
mensuals que minoraran les entregues a compte mensuals les quals s’aplicaran als
conceptes d’ingressos corresponents.
Tanmateix pel registre comptable de les quantitats a tornar per les esmentades
liquidacions de la participació en els tributs de l’Estat corresponents als anys 2008 i
2009, es practicaran les anotacions comptables indicades per la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat en la Nota informativa 1/2010, registrant-se per
l’import de la devolució el corresponent passiu a curt i llarg termini i les seves
reclassificacions adients durant 120 mensualitats, d’acord amb el previst a la
disposició addicional de la Llei 2/2012, de 29 de juny.
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En aplicació de l’esmentada Nota 1/2010, l’import de la liquidació en la participació
en els tributs de l’Estat que s’ajorni minorarà el resultat pressupostari i el romanent
de tresoreria de l’exercici 2017 únicament pels imports de les devolucions vençudes
durant l’exercici.
En l’apartat de la Memòria relatiu a “Informació sobre endeutament”, punt 1.1
“Deutes en moneda nacional”, agrupació “Deutes amb Entitats Públiques”,
s’informarà de la situació i evolució del passiu generat per les devolucions dels
ingressos derivats de les liquidacions definitives de la participació en tributs de
l’Estat corresponents als anys 2008 i 2009.
TÍTOL SISÈ.
Obligacions de subministrament d’informació
Article 50è.- Compliment d’obligacions de subministrament d’informació
La Intervenció General dictarà les instruccions oportunes per tal de donar
compliment a les obligacions de subministrament d’informació previstes en la
LOEPSF, d’acord amb el que es preveu a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre i
els requeriments que al respecte pugui fer el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques. així com als requeriments, que en matèria comptable i de control facin
les Lleis 19/2013, de 9 de desembre i 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern i per complimentar la informació
requerida per la Base Nacional de Subvencions.
No obstant, als efectes del retiment trimestral d’informació previst en l’esmentada
Ordre HAP/2105/2012, tots els ens que tenen la consideració de sector públic
segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC), detallats en
l’article 1 d’aquestes bases presentaran, dins dels 10 primers dies de cada trimestre
vençut la següent informació:









Document informatiu de la gestió econòmic financera adaptat als models i
instruccions facilitades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Informació sobre els pressupostos d’explotació i de capital, balanç i compte
d’explotació. En concret sobre els imports executats i les projeccions al 31 de
desembre.
Informació sobre les subvencions i altres aportacions rebudes.
Informació sobre les despeses de personal: Evolució de la plantilla, despesa i
plantilla mitjana en l’exercici que es tanca i variació respecte l’anterior. Causes
de les modificacions de la plantilla: Altes, baixes, indemnitzacions i sistema de
selecció.
Informació sobre la tresoreria, endeutament i els avals rebuts: Tipus, import i
entitat prestatària.
Informació sobre la morositat del deute comercial: Període mig de pagament
als proveïdors.
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La Intervenció General sotmetrà a la JGL amb caràcter trimestral tota la informació
remesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques inclosa en l'Ordre EHA
2105/2102, a la Base de Dades General de Subvencions, i a la Sindicatura de
comptes, així com aquella altra que pugui requerir-li l'Administració de l'Estat.
Es donarà compte a la Junta de Govern Local d’aquesta remissió d’informació i es
realitzarà informe de control permanent de la Intervenció del qual es donarà compte
al Ple, en compliment de l’art 36.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual
es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.
TITOL SETÈ
Tresoreria
Article 51è.- Normes i procediments de la Tresoreria General i de les
habilitacions
A. Procediments generals d’extinció de les obligacions
1.- Els pagaments que s'efectuïn amb càrrec a les disponibilitats líquides reflectides
en els diferents comptes corrents gestionats per la Tresoreria Municipal, s'ajustaran
al Pla de disposició de fons aprovat anyalment per delegació de l'AlcaldiaPresidència per la Junta de Govern Local, el qual serà redactat per la Tresoreria
d'acord amb les previsions del pressupost monetari, i s’ajustarà a l’acord del Ple de
l’ajuntament de data 19 de setembre de 1997, pel que s’aprovà el “Manual de
procediments operatius en matèria de pagaments de la Tresoreria General, de les
habilitacions i de les subhabilitacions d’aquesta Administració”, adequat al que
disposa l’article 5.b) 3r del Reial decret 128/2019, de 16 de març, pel que es regula
el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional i els sistemes de signatura per mitjans telemàtics implantats per
l’Ajuntament. A aquests efectes:
a) La realització dels pagaments que efectuï la Tresoreria General haurà
d’estar autoritzada, juntament amb el tresorer, per l’ordenador de pagaments
i l’interventor o per les persones que els substitueixin en casos de vacant,
absència o malaltia.
b) S’autoritza la realització material dels pagaments per mitjans telemàtics
segons el següent procediment: al mateix temps en què s’iniciï la tramitació
administrativa interna que estigui establerta per a l’ordenació de
transferències, massives o individuals, es posarà a disposició dels clavaris el
fitxer informàtic o l’ordre individual generats, amb els pagaments proposats,
de manera que cadascun d’ells pugui signar digitalment, bé amb certificat
digital o bé amb el sistema d’autentificació que l’entitat financera
corresponent tingui establert, fins a completar les tres signatures
necessàries perquè es puguin processar els pagaments.
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Per resolució del Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals
s’autoritzarà a les entitats financeres per mitjà de les quals es podran efectuar
pagaments amb aplicació del procediment establert en el paràgraf anterior.
2.- Regulació del règim de comunicació de les substitucions per la realització dels
pagaments en paper o per mitjans telemàtics en casos de vacant, absència o
malaltia de l’ordenador de pagaments, l’interventor i el tresorer titulars.


La tresoreria general comunicarà a les entitats financeres amb la
màxima antelació possible la resolució de la substitució amb indicació
de les dates de la seva efectivitat.



Durant el termini de vigència de la substitució l’efectivitat de la
signatura de la persona titular quedarà suspesa.



Una vegada transcorregut el període de substitució, esdevindrà vigent
novament la signatura de la persona titular i simultàniament quedarà
en suspens l’efectivitat de la signatura de la persona substituta.

A aquests efectes no es disposarà mai de més de tres signatures operatives per a
la realització dels pagaments.
B. Procediments especials d’extinció de les obligacions
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.
C. 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 i 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
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vegada constatada la no vigència o, si s’escau, transcorregut un mes sense que
hagi rebut la comunicació de referència, la Tresoreria General iniciarà l’expedient de
baixa. En el cas de garanties provisionals, el termini anteriorment esmentat es
reduirà a dos anys.
No obstant el disposat en aquest apartat, si amb posterioritat es constatés la
vigència d’alguna garantia que la seva cancel·lació s’hagués acordat en virtut del
disposat en el mateix, s’adoptaran les mesures oportunes per a la seva rehabilitació
en els registres de Caixa de Dipòsits.
3.- Requisits a complir pels expedients de devolucions de dipòsits/fiances constituïts
mitjançant metàl·lic o aval en els que s’hagi extraviat la carta de pagament.
D’acord amb la Circular interna emesa de: “Afianzamientos mediante aval:
Inexigencia de duplicado expedido en caso de extravío del original” expedida per la
Caja General de Depósitos els requisits que s’hauran de contemplar en els
esmentats expedients de devolució de fiances/dipòsits seran:
a. Requisits a complir per tots els expedients de devolució de fiances/dipòsits
constituïts en metàl·lic o aval.
 Es farà constar en la part expositiva del decret amb quin document
s’acredita la devolució de la fiança/dipòsit:
o Carta de pagament original,
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 quals 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 la que consti
la pèrdua de la carta de pagament original 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.

D. Sistema de tresoreria corporatiu
Amb l’objectiu d’optimitzar la tresoreria, es faculta al Tinent d’Alcalde d’Hisenda i
Serveis Centrals, previs informes de la Intervenció i la Tresoreria municipals, a :
a).- Dictar les instruccions corresponents per centralitzar la tresoreria dels ens
dependents.
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b).- Dictar les instruccions corresponents per optimitzar la gestió de la
tresoreria organitzant la gestió de les Habilitacions en la fase de pagament efectiu a
l’objecte de concentrar els saldos bancaris dels seus comptes corrents, en els
criteris establerts en el Pla de disposició de fons aprovat anyalment i que serà
realitzada per la Tresoreria.
En casos excepcionals l’Alcalde/ssa o òrgan en que delegui, previ informe favorable
de la intervenció i la tresoreria, podrà autoritzar com a forma de pagament
d’operacions per Internet, la targeta prepagament virtual. En la instrucció o acord
que reguli aquestes autoritzacions s’haurà de regular el número màxim de targetes,
l’import de saldo màxim per targeta, tipologia de despesa i acreditació d’aquesta,
admissió o no del saldo de la targeta com a saldo disponible si s’utilitza en
procediments de caixa fixa i la imputació de les despeses de funcionament.
E. Inversions financeres temporals i comptes financers de col·locació
d’excedents de tresoreria
1.- D’acord amb el que disposa l’article 199.2 del TRLRHL es faculta a la Tresoreria
General per realitzar inversions financeres temporals que reuneixin les condicions
de liquiditat i seguretat, segons les previsions d’excedents de tresoreria contingudes
en el Pla de Disposició de Fons.
2.- La realització d’aquestes inversions requerirà Resolució del Tinent d’Alcalde
d’Hisenda i Serveis Centrals (P.D. Decret 6375/2016, de 26 de juliol) i la intervenció
formal de l’ordenació del pagament i material del pagament per part de la
Intervenció General, previ informe del Tresorer Municipal en el qual es facin constar
les condicions de la inversió (termini, import, rendibilitat, tipus d’actiu, etc.).
3.- Quan, com a requisit previ a la formalització de les inversions a què fa referència
el paràgraf anterior, calgués l’obertura de comptes operatius vinculats als productes
financers, l’autorització esmentada recollirà també l’obertura d’aquests comptes,
establint-ne les condicions, sense que sigui necessari expedient de contractació.
4.- L’adquisició d’actius financers com a inversió financera temporal, requerirà
l’existència de crèdit pressupostari.
5.- El procediment per a la col·locació dels excedents de tresoreria quan es
materialitzi en productes financers a contractar amb una entitat financera, es
realitzarà en aplicació del que es preveu als articles 10 i 25.1.a) de la Llei 9/2017,
de contractes del sector públic, de manera anàloga al regulat al punt 2 d’aquest
article, si bé quan el termini de col·locació d’excedents no sigui superior a 13
mesos, es podran realitzar de forma directa sempre que es tracti d’una entitat
financera en la qual l’Ajuntament tingui compte obert, amb informe favorable de la
Tresoreria General.
TÍTOL VUITÈ
Relacions i Coordinació amb Entitats Dependents
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Article 52è.- Instruccions de coordinació amb entitats dependents
La intervenció podrà dictar una instrucció on es recullin les condicions en les que
les entitats dependents s’han de relacionar amb l’ajuntament per temes que tenen
relació directa amb la comptabilitat i control de la Intervenció.
El contingut d’aquesta instrucció podrà desenvolupar entre d’altres:









Remissió d’informació general dels ens dependents d’acord amb l’Ordre HAP
2105/2012, d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i altre requerida pel
Ministeri d’Hisenda.
Pressupostos i contingut d’aquests pel seu informe.
Liquidació pressupostària de gestió de serveis i encàrrecs, contingut i detall.
Comptes anuals, contingut i terminis
Actuacions de control financer
Tramitació d’operacions d’endeutament
Consideracions especials sobre aportacions i transferències per serveis i
encàrrecs de gestió.

La Intervenció podrà demanar tota la informació complementària que sigui
necessària per a la valoració de qualsevol expedient a tramitar i pel control de
l’activitat, dins de l’exercici de les funcions de control financer que li atorga la
normativa vigent.
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 2019 la suspensió de l’aplicació de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 1 de març de 1996 pel que s’aprovà la
fiscalització limitada prèvia en matèria de drets i obligacions d’aquesta
Administració municipal en matèria de fiscalització plena posterior aplicant
tècniques d’auditoria mitjançant el sistema de mostreig, llevat de les instruccions
primera a quarta i tretzena de l’esmentat acord, així com la fiscalització en matèria
d’ingressos, que tindrà plena vigència.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
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PRIMERA.- Factures electròniques
En tant no siguin modificades pels òrgans competents resten vigents, en tot allò que
no contradiguin a la Llei 25/2013, de 27 de desembre i normativa de
desenvolupament, la Instrucció reguladora de la gestió del registre centralitzat de
factures, aprovada pel Ple el 22 de febrer de 2011, així com el Procediment intern
de gestió del registre centralitzat de factures, de 22 de febrer de 2011 i la seva
modificació aprovada per Resolució de la Intervenció General de 22 de març de
2013.
La Intervenció General elaborarà, d’acord amb l’organigrama municipal, la
codificació dels centres gestors destinataris de les factures. Els contractistes hauran
d’incloure en la facturació, a més del codi DIR 3, el codi de centre gestor.
La Intervenció serà la responsable del registre de factures i sota la seva direcció es
gestionarà aquest, de forma que donarà totes les indicacions oportunes per la
gestió eficient i correcte d’aquest registre.
SEGONA.- Costos
Als efectes de donar compliment als requeriments de les notes 26 “Informació sobre
el cost de les activitats” i 27 “Indicadors de gestió” de la memòria de la ICAL tots els
documents comptables inclouran la codificació addicional i del centre de cost i de
les activitats que s’annexa en aquestes bases.
TERCERA.- Instruccions de desenvolupament de les bases d’execució.
A l’empara del que estableixen l’article 204.1 del TRLRHL i la regla 8 de l’Ordre
1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova el model normal d’Instrucció de
comptabilitat per a l’administració local, la Intervenció General revisarà i actualitzarà
les instruccions internes vigents relatives a l’organització de la comptabilitat i
reguladores de l’operatòria comptable. En el supòsit que l’actualització d’aquestes
instruccions afecti a aquestes bases d’execució, es procedirà a la modificació
d’aquestes, juntament amb l’aprovació de les instruccions en matèria d’operatòria
comptable.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- S'autoritza a la Junta de Govern Local perquè a proposta de la persona
titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals aprovi les resolucions que siguin
necessàries per al desenvolupament, l'execució i el compliment d’aquestes Bases
d’execució.
SEGONA.- L’estructura pressupostària aprovada per l’exercici 2019 es mantindrà
vigent durant la vigència del pressupost, sens perjudici de les modificacions en
l’organització municipal que eventualment es puguin produir, que tindran vigència a
comptar del pressupost de l’exercici següent a aquell en que hagin tingut lloc.
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 2019.
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SEGON.- APROVAR inicialment la plantilla del personal al servei de l’ajuntament,
de conformitat amb el que estableix l’article 123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, d’acord amb el detall següent:

Grup Subgrup

Places Vacants Amortitzacions Places Situació Observacions
previstes
nova posterior
creació

PERSONAL DIRECTIU
- Gerent Municipal
- Director/a de Serveis
- Director/a de l'Assessoria Jurídica
- Director/a de l'Orgàn de Gestió Tributària

A
A
A
A

A1
A1
A1
A1

1

0

6

1

1

1

1

1

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb Habilitació de caràcter
nacional
A
- Secretari/ària General del Ple
- Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de
A
la Junta de Govern Local
A
- Interventor/a General Municipal
A
- Viceinterventor/a-Funció Contable
A
- Interventor/a Adjunt/a
A
- Tresorer/a
Escala d'administració general
Subescala Tècnica
A
- Tècnic/a
Subescala Administrativa
C
- Administratiu/a
Subescala Auxiliar
C
- Auxiliar
Subescala subalterna
AP
- Subaltern/a

A1

1

0

A1

1

1

A1
A1
A1
A1

1

0

1

0

1

1

1

1

A1

1

0

C1

318

12

C2

142

94

AP

117

58

7
7

311

(1)

149

(1)
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Escala d'administració especial
Subescala Tècnica
Classe de Tècnics/ques Superiors
- Analista
- Arquitecte/a
- Enginyer/a
- 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
- Bibliotecari/ària
- 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
- Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària
Classe de tècnics/ques auxiliars
- Delineant/a
- Tècnic/a Auxiliar
Subescala serveis especials
Classe comeses especials
- Agent executiu/va
- Auxiliar inspecció sanitat
- Delineant/a-Projectista sistemes informàtics
- Director/a de mercat
- Informador/a
- Inspector/a d'obres i serveis
- Inspector/a de rendes i exaccions
- Operador/a
- Operador/a-Programador/a
- Preparador/a
- Programador/a
- Programador/a "senior"
- Programador/a Analista
- Programador/a Analista
- Regent/a centre d'ensenyament
- Tècnic/a auxiliar de biblioteca
- Tècnic/a auxiliar de via pública
- Tècnic/a esportiu/va
- Treballador/a familiar
Classe policia local
Escala Superior
- Intendent/a
- Intendent/a major
Escala Executiva
- Inspector/a
Escala Intermitja
- Sotsinspector/a
- Sergent/a
Escala bàsica
- Caporal/a
- Agent
Classe personal d'oficis
- Encarregat/ada
- Mestre/a
- Oficial/a
- Ajudant/a

A
A
A
A

A1
A1
A1
A1

A

A2

A

A2

A

A2

A

A2

A

A2

A
A
A
A

A2
A2
A2
A2

11

4

112

45

C
C

C1
C1

2

0

27

8

C
C

C1
C1

5

0

1

0

C

C1

1

0

C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
A
C
C
C
C

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

1

0

1

0

2

0

1

0

2

0

1

0

1

0

4

0

2

0

1

0

1

0

A
A

2

1

11

6

1
221

1
85

7

0

16

4

87

53

3

0

56

42

3

1

4

0

1

0

58

23

1

0

6

0

8

2

A1
A1

2

1

2

0

A

A2

3

1

C
C

C1
C1

8

3

20

7

C
C

C2
C2

45

10

345

26

C
C
C
AP

C1
C1
C2
AP

1

0

1

0

67

11

6

0
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PERSONAL LABORAL
Branca administrativa
- Titulat/ada superior
- Titulat/ada mitjà/ana
- Administratiu/a
- Auxiliars
Branca Tècnica
- Tècnic/a Superior
- Director/a d'art
- Tècnic/a mitjà/ana
- Tècnic/a esportiu/va Administratiu/va
- Tècnic/a informàtica
- Operador/a
- Tècnic/a Auxiliar
Branca d'oficis
- Oficial/a

A
A
C
C

A1
A2
C1
C2

A
A
A
BC
BC
C
C

A1
A2
A2
BC
BC
C1
C1

C

-

5

5

4

2

9

9

15

15

9

6

1

0

12

5

1

0

1

0

1

0

1

1

C2

1

0

-

1

1

4

0

4

0

7

0

PERSONAL EVENTUAL
- Assessor/a de l'Alcaldia
- Assessor/a nivell 1
- Assessor/a nivell 2
- Assessor/a nivell 3
- Assessor/a de grups municipals
TOTAL

8

1

1.838

549

Situació places ocupades a 31.10.2018
La gestió de la plantilla es regirà atenent a les següents especificacions:
(1) Les places d'administratiu que restin vacants, s'amortitzaràn i es crearan en igual nombre de places d'auxiliar
Les places de plantilla laboral que restin vacants,s'amortitzaran d'aquesta plantilla i es crearan dins la plantilla de funcionaris en igual nombre de places
Les places de Treballadora Familiar que restin vacants, s'amortitzaran i es crearan en igual nombre de places d'Auxiliar.
Les places d'Ajudants que restin vacants, s'amortitzaràn i es crearan en igual nombre de places de subaltern.

TERCER.- EXPOSAR al públic els anteriors acords, mitjançant l’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els
quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
QUART.- ENTENDRE definitivament aprovats els anteriors acords en el cas que no
es presentin reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resum per capítols de cadascun dels
pressupostos que integren el pressupost general i la plantilla, de conformitat amb
l’article 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia del pressupost general i de la plantilla
definitivament aprovats a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- APROVAR la no disponibilitat dels crèdits consignats en les aplicacions
pressupostàries que es detallen seguidament, per un import total de 2.136.831,89
euros, dotats en previsió de l’increment de les retribucions dels treballadors al
servei d’aquest ajuntament per a l’exercici 2019, i la repercussió d’aquest increment
en les previsions de cotització a la Seguretat Social d’aquest Ajuntament, que pugui
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establir la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2019, en matèria
de retribucions dels empleats públics, o normativa legal habilitant.
a) Increment de retribucions

ORGÀNICA PROGRAMES
01

Total 01
02

Total 02
03

Total 03
04

ECONÒMICA

Total

2315
3322
9120
9201
9202
9206
9220
9221
9240
9256
9322

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

1510
2314
2410
4312
4330
4390
4620
4930
9222

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

1300
1320
1321
1340

1210800
1210800
1210800
1210800

3333
2310
2311
2312
2313
3110
3200
3230
3231

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

1.041,47
4.803,21
17.582,11
18.059,00
13.906,33
29.300,96
19.886,90
30.089,99
4.740,27
1.099,57
2.390,19
142.899,97
19.502,57
3.368,94
28.230,64
7.770,38
9.588,59
3.661,51
2.538,14
6.687,49
11.499,22
92.847,45
38.189,79
375.083,91
17.141,85
28.454,33
458.869,87
1.235,24
15.350,40
148.851,29
17.705,02
30.702,48
40.644,73
10.489,00
7.078,36
5.480,91
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Total 04
05

Total 05
06

Total 06
07

3250
3260
3270
3300
3321
3330
3331
3340
3370
3400
3410
3420

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

1500
1522
1523
1533
1621
1631
1640
1650
1710
1721
9204
9232
9321
9331

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

9200
9203
9205
9231
9250
9310
9320
9330
9340

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

9251
9252
9253

1210800
1210800
1210800

6.302,33
1.806,81
36.741,25
11.710,00
41.188,34
8.356,21
8.001,42
13.079,62
12.054,82
12.300,33
7.297,35
14.992,31
451.368,17
10.806,94
12.600,80
13.256,88
17.139,19
742,04
3.262,09
10.351,66
7.485,27
4.584,36
3.405,68
39.086,85
7.158,03
13.678,30
20.469,88
164.027,95
248.888,91
4.186,45
44.877,93
4.257,90
21.382,28
51.249,27
43.367,18
8.009,68
13.303,48
439.523,05
11.068,55
7.815,11
8.420,93
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9254
9255

1210800
1210800

Total 07
TOTAL

12.263,11
12.422,60
51.990,29
1.801.526,74

b) Repercussió increment Seguretat Social a càrrec de l’Ajuntament

ORGÀNICA PROGRAMES ECONÒMICA
01

Total 01
02

Total 02
03

Total 03
04

2315
3322
9120
9201
9202
9206
9220
9221
9240
9256
9322

1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003

1510
2314
2410
4312
4330
4390
4620
4930
9222

1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003

1300
1320
1321
1340

1600003
1600003
1600003
1600003

3333
2310
2311
2312
2313

1600003
1600003
1600003
1600003
1600003

Total
116,13
984,38
9.411,70
3.344,82
2.850,46
6.005,40
3.832,65
6.118,84
971,66
176,72
489,83
34.302,59
3.997,47
690,64
5.737,78
1.543,81
1.965,03
750,30
520,31
1.370,40
2.357,34
18.933,08
7.730,42
75.444,95
3.449,02
5.670,57
92.294,96
253,22
3.146,74
29.680,75
3.579,60
6.049,10
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Total 04
05

Total 05
06

3110
3200
3230
3231
3250
3260
3270
3300
3321
3330
3331
3340
3370
3400
3410
3420

1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003

1500
1522
1523
1533
1621
1631
1640
1650
1710
1721
9204
9232
9321
9331

1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003

9200
9203
9205
9231
9250
9310
9320
9330
9340

1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003

8.281,57
2.101,28
1.207,53
1.123,29
1.242,91
370,24
7.530,24
2.400,17
8.133,20
1.712,74
1.639,90
2.583,45
2.470,93
2.520,59
1.495,39
3.072,41
90.595,25
2.084,21
2.534,22
2.668,24
3.464,22
152,11
668,72
2.072,82
1.534,35
939,60
698,07
7.914,36
1.467,05
2.803,58
4.195,47
33.197,02
16.773,83
809,44
9.066,11
824,09
4.333,60
10.455,91
8.888,91
1.641,82
2.678,02
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Total 06
07

Total 07
TOTAL

9251
9252
9253
9254
9255

1600003
1600003
1600003
1600003
1600003

55.471,73
2.220,03
1.553,32
1.726,00
2.464,99
2.546,18
10.510,52
335.305,15

SETÈ.- APROVAR la no disponibilitat dels crèdits consignats en les aplicacions
pressupostàries que es detallen seguidament, per un import total de 715.650,00
euros, dotats en previsió dels ingressos a percebre pel canvi de forma de gestió de
dos poliesportius municipals a gestió directa pel propi Ajuntament, segons el detall
següent:
04

3420 2279902

Total

Prestació de serveis gestió Poliesportiu
Sergio Manzano

715.650,00
715.650,00

VUITÈ.- AUTORITZAR a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que s’estableix
en l’article 4.1 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a l’exercici
2019, per declarar la disponibilitat dels crèdits especificats a l’acord sisè i setè, quan
desapareguin les causes que fonamentaven la seva no disponibilitat.
NOVÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció general i al Servei de Recursos
Humans.

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
OCUPACIÓ
ACORD 8.- PER A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE LES
CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC I DELS
ESTABLIMENTS DESTINATS A ALLOTJAMENT TEMPORAL AL MUNICIPI DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (EXP. 15910/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i dels REGIDORS i
LA REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs/a. Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón
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Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i 6 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez, dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article
123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
l’acord següent:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de
l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en el BOPB de
5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió de data 23 de març de 2018, va aprovar
inicialment la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a la regulació de
les condicions d’emplaçament dels habitatges d’ús turístic i dels establiments
destinats a allotjament temporal al municipi de l’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que durant el transcurs de la preceptiva exposició pública del document es
van formular diverses al·legacions, que van ser recollides, en part, en un nou
document, el qual va ser aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en data 24
de juliol de 2018.
ATÈS que, posteriorment, l’esmentat document va ser tramès al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació
definitiva.
ATÈS que el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en
data 5 de desembre de 2018, ha acordat el que a continuació es transcriu:
1- SUSPENDRE l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla General
Metropolità per a la regulació de les condicions d’emplaçament dels
habitatges d’ús turístic i dels establiments destinats a allotjament
temporal, de l’Hospitalet de Llobregat promoguda i tramesa per
l’Ajuntament, fins que es presenti un Text refós, verificat per l’òrgan que
ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, que
incorpori la prescripció següent:
Cal modificar l’article 7.3 de la normativa urbanística suprimint l’admissió
de l’ús de les residències d’estudiants en els sistemes d’equipament
docent de l’article 212.1.a) de les normes urbanístiques del Pla General
Metropolità.
2.- Recomanar a l’Ajuntament que, atesa la incompatibilitat funcional de
convivència que es podria produir entre les residències d’avis (considerades
normativament allotjament temporal) d’estudiants i els habitatges i
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allotjaments d’ús turístic, en el tràmit d’atorgament de la llicència d’activitat
que correspongui, es tinguin en compte les circumstàncies concretes de la
barreja d’aquests usos.
VIST l’informe emès pel Cap del Departament de Planejament urbanístic de
l’Agència de Desenvolupament urbà de data 12 de desembre de 2018, de
compliment de les prescripcions de la Comissió Territorial d’urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona de la Generalitat de Catalunya.
VIST que els Serveis Tècnics municipals de l’Agència de Desenvolupament Urbà de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat han redactat un Text refós que recull les
prescripcions abans indicades.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament Jurídic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà, favorable a la proposta d’aprovació del Text
refós del Pla Especial.
ATÈS que malgrat que el criteri de l’Ajuntament discrepa de la interpretació que fa
la resolució del Conseller en relació a l’admissió de l’ús de residència d’estudiants
en el sistema d’equipament docent regulat per l’article 212.1a) de les NNUU del Pla
General Metropolità, s’ha redactat el present Text refós per no demorar la regulació
i l'entrada en vigor de les condicions d’emplaçament dels habitatges d’ús turístic i
dels establiments destinats a allotjament temporal, activitats que com s’ha acreditat
a l’expedient requereixen una regulació urbanística que respongui al fenomen
d’implantació a la ciutat.
ATÈS que la competència per l’acord municipal recau en el Ple de l’Ajuntament,
amb el quòrum de la majoria absoluta, de conformitat amb l’article 123.1.i) i punt 2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Urbà i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, amb el quòrum de la majoria absoluta, el Text refós de la
Modificació del Pla General Metropolità per a la regulació de les condicions
d’emplaçament dels habitatges d’ús turístic i dels establiments destinats a
allotjament temporal al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, en compliment de les
prescripcions de la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, en data 5 de desembre de 2018.
SEGON.- TRAMETRE el text refós aprovat en l’acord primer d’aquest dictamen, així
com una còpia del document administratiu, a la Direcció General d’Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en
compliment de la resolució referida de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva.
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COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Drets i Territori.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i la regidora no adscrits/a, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
numero de membres.
SR. JIMENEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Si gràcies, a favor de tots els punts.
SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor dels tres.
SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, a favor de los tres puntos.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor dels tres punts si us plau.
SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
A favor del novè, ens abstindrem en el desè i també abstenció en el onzè.
SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Si, desde el partit demòcrata votem a favor dels tres.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Desde el partido popular votaremos a favor de los tres puntos.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
A favor dels tres dictàmens.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa al dictamen numero 9 el del conveni de col·laboració entre l’ajuntament
de l’Hospitalet i el consell comarcal per als ajuts individuals en el menjador, com
sempre fem en tots el punts que tenen a veure amb aquest tràmits ens abstindrem
per el nostre desig, que ja em reiterat en aquest Ple molts cops, de gestionar
aquests ajuts desde el propi ajuntament. I per el que fa al dictamen numero 10
votarem a favor sempre recordant la nostra demanda i reiterem la nostra necessitat
de que aquesta ciutat tingui una política animalista valenta i transformadora i
comenci a ser una ciutat respectuosa i responsable a la tinença dels seus animals.
Moltes gràcies.
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SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Si respecte al punt 11 que és la pròrroga del conveni de col·laboració d’encàrrec a
la gestió de l’agència d’habitatge de Catalunya i l’ajuntament de l’Hospitalet
nosaltres votarem a favor perquè necessitem parc públic d’habitatge de lloguer i
podem regular els preus de lloguer en zones d’alta pressió especulativa, portem
anys fem propostes per fer de l’habitatge un dret real com marca la Constitució, per
assolir aquests objectius és necessari que una oficina de l’habitatge que respongui
a les necessitats de la gent gestionant unes polítiques públiques dissenyades per
assolir l’accés a l’habitatge de lloguer en funció dels ingressos de les famílies.
Caldria replantejar les polítiques d’habitatge actuals perquè l’Hospitalet pugui liderar
la solució del dret a l’habitatge digne i no com ara que som part del problema,
votarem a favor però tenint en consideració totes aquestes puntualitzacions que
estem fent.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Si, Sr. Husillos mire, lo que no vale es que cuando hay unos profesionales que
indican lo contrario a lo que usted dice, usted lo descalifique, eso es lo que no vale
y ahí estan, unos hombres que porque lo que dicen a usted no le interesa y
evidentemente para mí o para usted debe tener la misma credibilidad que tiene lo
que decímos nosotros, exactamente igual ¿porqué tiene que ser lo suyo lo bueno y
lo que decímos nosotros lo malo?, es que, descalificar a profesionales o a
asociaciones que dicen una cosa porque a usted no le gusten los números o no le
cuadren o digan lo contrario a lo que usted dice, me parece mal. Yo no descalifico
lo suyo, ahora que los vecinos y vecinas son los que tienen que valorar. Lo que
decímos unos y los otros.
En definitiva no cumplen y punto y ya está. A nuestro modo de ver, a nuestro modo
de ver, que es tan legítimo como el suyo, por lo tanto tenga en cuenta eso. Mire,
estamos a favor del número 9, nos abstendremos en el 10 y a favor del 11 también.
Gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat dels punts de la Comissió
Permanent de Drets i Territori, els declara aprovats, segons els resultats de les
votacions que s’inclouen a continuació en cadascun d’ells.
BENESTAR I DRETS SOCIALS
ACORD 9.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA TERCERA
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET I EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A
L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE
MENJADOR, PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI, CURS
2018-2019 (EXP. 28439/2018).
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero
i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS i LA REGIDORA NO
ADSCRITS/A, Srs/a. Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco
Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro i 3 vots d’abstenció; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:

El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat
en el BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de
Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que mitjançant Acord de Ple Municipal adoptat en sessió de data 26 de juliol
de 2016, es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per l’assignació
d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi per al curs 2016-2017. Conveni que es va signar en data 14 de
setembre de 2016.
ATÈS que per acord de Ple Municipal, en sessió de data 28 de febrer de 2017, es
va aprovar la minuta d’addenda del conveni, ampliant l’aportació econòmica
municipal en 400.000,00 €, fixant l’aportació municipal total del conveni per l’exercici
2017en 1.600.000,00€ i modificant el redactat de l’acord 5è i 7è del conveni.
Addenda que es va signar en data 8 de març de 2017.
ATÈS que per Acord de Ple Municipal, en sessió de data 24 d’octubre de 2017, es
va aprovar la justificació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals dels menjadors per als alumnes de les escoles
de L’Hospitalet de Llobregat per al curs 2016-2017, aprovat pel Ple Municipal en
sessió de 26 de juliol de 2016 i ampliat pel Ple Municipal en sessió de data 28 de
febrer de 2017, per un import de 1.404.997,58€.
ATÈS que per acord de Ple Municipal, en sessió de data 28 de novembre de 2017,
es va aprovar la minuta de la segona addenda del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per
l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als
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alumnes de les escoles del municipi per al curs 2017-2018. Addenda que es va
signar en la mateixa data.
ATÈS que per Acord de Ple Municipal, en sessió de data 27 de novembre de 2018,
es va aprovar la justificació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals dels menjadors per als alumnes de les escoles
de L’Hospitalet de Llobregat per al curs 2017-2018, per un import de 1.447.219,03€.
ATÈS que l’acord 8è del conveni preveu la possibilitat de pròrroga mitjançant
addenda al conveni.
VISTA la Provisió emesa pel Regidor de Govern de Benestar Social, que dóna inici
al corresponent expedienten data 26 de setembre de 2018.
VIST l'informe tècnic favorable per a la seva aprovació emès per la Cap de Servei
de la Regidoria de Govern de Benestar Social en data 26 de setembre de 2018.
VIST que consta a l’expedient la minuta de la tercera addenda per la qual les parts
acorden prorrogar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles del
municipi per al curs 2018-2019, fixant l’aportació municipal per aquest període en
1.600.000,00€:
 600.000,00€ per l’exercici 2018.
 1.000.000,00€ per l’exercici 2019.
VIST que consta a l’expedient documentació RC 180048503 de data d’intervenció
03 d’octubre de 2018 a càrrec de l’aplicació pressupostària 04.2311.480.00.01 del
pressupost de l’exercici 2018.
VIST que consta a l’expedient RC d’índex 06047 futura per a l’exercici 2019 amb
número de desconcentració 180040582D.
VIST l’informe jurídic favorable per a la seva aprovació emès per l’Assessoria
Jurídica en data 12 de desembre de 2018.
VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per raó de la quantia, de
conformitat amb l’art. 23.1.c) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici
corresponent.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social, i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta de la tercera addenda del Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès
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per a l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als
alumnes de les escoles del municipi pel curs 2018-2019, que es transcriu a
continuació:
MANIFESTEN
I.

Que mitjançant acord de Ple Municipal adoptat en sessió de data 26 de juliol de
2016, es va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per l’assignació
d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi pel curs 2016/2017. Posteriorment, va ser aprovat per la
Junta de Govern Local del Consell Comarcal del Barcelonès en sessió de 27 de
juliol de 2016. El conveni es va signar en data 14 de setembre de 2016.

II.

Que mitjançant acords de la Junta de Govern Local Comarcal, adoptat en
sessió de 22 de febrer de 2017, i del Ple Municipal, adoptat en sessió de data
28 de febrer de 2017, es va aprovar la primera addenda al conveni de
col·laboració esmentat amb l’objecte d’ampliar l’aportació econòmica municipal
en la quantitat de 400.000,00€, quedant fixada l’aportació total municipal pel
curs 2016/2017 en 1.600.000,00€, així com modificar el redactat dels acords 5è
i 7è del conveni, fixant el nou redactat del clausurat. L’addenda es va signar en
data 8 de març de 2017.

III.

Que mitjançant acords de la Junta de Govern Local Comarcal, adoptat en
sessió de 19 de juliol de 2017, i del Ple Municipal, adoptat en sessió de data 28
de novembre de 2017, es va aprovar la segona addenda al conveni de
col·laboració esmentat amb l’objecte de perllongar la vigència del mateix pel
curs escolar 2017/2018 i fixar l’import de l’aportació econòmica municipal.
L’addenda es va signar en data 28 de desembre de 2017.

IV.

Que l’acord 8è del conveni preveu la possibilitat que les parts, per mutu acord
explícit i mitjançant l’aprovació de les corresponents addendes, puguin prorrogar
la vigència del conveni per a posteriors cursos escolars, incorporant els ajustos
escaients i quantificant les dotacions de finançament, mitjançant addenda.

V.

Que davant la voluntat d’ambdues parts de prorrogar l’esmentat conveni pel
curs 2018/2019, convenen
ACORDAR

PRIMER.- PRORROGAR el conveni entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
i el Consell Comarcal del Barcelonès per l’assignació d’ajuts complementaris als
ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles del municipi pel curs
escolar 2018/2019.
SEGON.- Fixar l’aportació municipal total pel curs 2018/2019 en la quantitat de
1.600.000€, mantenint la quantificació de l’any anterior.
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Les previsions de l’acord 4rt del conveni quedaran establertes pel proper curs
escolar, en el sentit següent:
“ L’aportació d’1.600.000,00€ es desglossada de la forma següent:
 600.000,00€ per a l’exercici 2018.
 1.000.000,00€ per a l’exercici 2019.
Les aportacions relatives a l’exercici 2019 restaran subordinades al crèdit de
l’exercici, autoritzat en els pressupostos municipals.”
TERCER.- Fixar la distribució de les quantitats a aportar durant el curs escolar
2018/2019, establertes en l’acord 5è del conveni, en el sentit següent:
“ Per tal de garantir l’efectivitat dels pagaments en les dates previstes, per atendre
puntualment els abonaments a les escoles del municipi dels ajuts complementaris
que es financen amb recursos municipals, l’Ajuntament de L’Hospitalet transferirà al
Consell Comarcal del Barcelonès durant el curs 2018/2019 les següents quantitats:




600.000 euros durant el mes de desembre de 2018 que es
destinaran a atendre el pagament dels ajuts complementaris
corresponents al primer trimestre del curs.
500.000 euros al febrer de 2019 que es destinaran a atendre el
pagament dels ajuts complementaris corresponents al segon
trimestre del curs.
La quantitat restant, fins el màxim de 500.000€, al juny de 2019 que
es destinaran a atendre el pagament dels ajuts complementaris
corresponents al tercer trimestre de curs.”

QUART.- Fixar la justificació de les quantitats aportades pel curs 2018/2019,
establerta a l’acord 7è del conveni, en el sentit següent:
“ El Consell Comarcal del Barcelonès haurà de justificar l’aplicació de la dotació
rebuda davant l’àrea gestora i/o àrea territorial corresponent, mitjançant:


Presentació de documentació justificativa per trimestre vençut, en la que es
faci constar un llistat nominatiu dels beneficiaris i els imports dels ajuts
concedits.
La justificació de l’últim trimestre de curs, amb indicació del número total
d’ajuts i l’ import final adjudicat, es comunicarà dins el mes següent a la
recepció del pagament de la darrera aportació. En el sentit següent, sempre
que s’hagin complert les dates de materialització de les transferències al
Consell anteriorment esmentades:


Un cop aprovada la liquidació de la despesa del curs anterior, es
transferirà la quantitat de 600.000€ al mes de desembre de 2018,
despesa que s’haurà de justificar abans del 31 de gener de l’exercici
2019.
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La quantitat de 500.000€ transferits al mes de febrer de 2019, s’haurà de
justificar abans de la primera quinzena de maig de l’exercici 2019.



La quantitat restant, fins el màxim de 500.000€, serà transferida abans
de finalitzar el mes de juny de 2019, una vegada el CCB hagi notificat
l’adjudicació i el reajustament de la despesa de l’últim trimestre. El
Consell Comarcal abonarà a les escoles els imports que corresponguin
durant el mes de juliol de 2019, un cop rebuda l’aportació econòmica
municipal.

Certificació de la Intervenció del Consell Comarcal del Barcelonès, d’acord
amb el total dels pagaments efectius de les aportacions econòmiques
municipals realitzades, abans de finalitzar el mes de juliol de 2019.

L’Ajuntament de L’Hospitalet abonarà les quantitats acordades prèvia presentació
del llistat nominatiu dels beneficiaris i dels imports dels ajuts concedits per part del
Consell Comarcal del Barcelonès.”
CINQUÈ.- Fixar una vigència màxima del conveni per termini de quatre anys, fins el
curs escolar 2019/2020, en aplicació de l’art. 49.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic.
SISÈ.- S’entenen per modificats pel curs 2018/2019 els acords 4rt, 5è i 7è del
conveni que determinen les aportacions econòmiques, en els termes que es
recullen en aquesta addenda. I es mantenen en els seus propis termes la resta de
condicions convenials amb les adaptacions temporals que pertoquin.
I en prova de conformitat, ho signen ambdues parts per duplicat i a un sol efecte, en
el lloc i la data indicats en l’encapçalament.”
SEGON.- APROVAR una despesa per l’exercici 2018 per un import de 600.000,00€
segons RC núm. 180048503 expedida per la Intervenció General en data
03/10/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 04.2311.480.00.01.
TERCER.- La despesa derivada de l’adjudicació i formalització del present conveni,
queda sotmesa en l’aplicació e l’art. 174 del TRLHL a l’existència de crèdit adequat i
suficient per l’exercici 2019 per un import de 1.000.000,00€.
QUART.- AUTORITZAR la modificació dels percentatges referits a l’apartat 3r de
l’art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
CINQUÈ.- FACULTAR indistintament a l’Excma. Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ,
Alcaldessa de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, i al senyor JESÚS
HUSILLOS GUTIÉRREZ, Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social, per a la
signatura de tots els documents que se’n derivin.
SISÈ – DONAR TRASLLAT electrònicament A la Sindicatura de comptes de
Catalunya en compliment de l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
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Jurídic del Sector Públic pel qual s’estableix l’obligació de remetre els convenis amb
compromisos econòmics superiors a 600.000,00€ al Tribunal de Comptes u òrgan
extern de fiscalització de la Comunitat Autònoma, en aquest cas a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.
SETÈ.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès.
VUITÈ .- DONAR TRASLLAT al Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social, al
Director de Serveis de Benestar i Drets Socials, a la Cap de Servei de la Regidoria
de Benestar Social, a la Cap de Secció de serveis socials, al Servei de Programació
i Pressupostos, a la Secció Administrativa i de Suport a la Gestió i a la Intervenció
General.
ACORD 10.- RELATIU A LA INADMISSIÓ D’UN RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA L’ACORD D’IMPOSICIÓ D’UNA SANCIÓ AL SR. R. P. R.
PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE
2.404,06.- EUROS. SA320/17PA (EXP. 2363/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez i dels REGIDORS i LA REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs/a.
Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26.07.2016 (publicat en el BOPB el dia
05.08.2016) sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VISTA la impugnació presentada en data 11 d’octubre de 2018 pel Sr. R. P. R.,
contra l’Acord de Ple número U040203/610, de 24 de juliol de 2018, pel qual se
l’imposa una sanció per import de 2.404,06 euros, per no disposar de la preceptiva
llicència que preveu la llei 50/1999, de 23 de desembre, de tinença d’animals
potencialment perillosos, considerada una infracció molt greu.
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VIST que de conformitat amb la documentació que obra al present expedient
sancionador, la preceptiva notificació es va efectuar en temps i forma, obrant el
justificant de la mateixa a l’expedient.
VIST l’informe emès per l’assessoria jurídica de data 12 de novembre de 2018, que
conté:
“I.- ANTECEDENTS DE FET:
1.- El Sr. R. P. R. va ser requerit per escrit pel Negociat de Protecció dels animals
mitjançant ofici de data 11.05.2017 (notificat en el domicili de l’interessat el mateix
dia15.08.2017), i 10.8.2017 per tal de regularitzar la situació jurídica del gos,
sol·licitant la llicència que, per a la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, exigeixen la llei 50/1999, 23 de desembre i el Reial Decret 287/2002 de
22 de març, donant lloc a la incoació de l’expedient sancionador al no haver donat
compliment el requeriment ni acreditar que disposés de la llicència esmentada.
2.- Per Acord de Ple número U040203/610, de 24 de juliol de 2018, es va imposar
una sanció, a R. P. R. per import de 2.404,06 euros per no acreditar disposar de la
llicència obligatòria que exigeix l’article 13.1 b) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, de tinença d’animals potencialment perillosos, qualificada de molt greu.
3.- El Sr. P. R. ha presentat recurs de reposició, en data 11 d’octubre de 2018 i amb
número de registre d’entrada E/76773/2018, contra l’Acord de Ple número
U040203/610, de 24 de juliol de 2018, notificat el dia 6 d’agost de 2018.
II.- FONAMENTS DE DRET
I.

Llei 50/1999, de 23 de desembre, de tinença d’animals potencialment
perillosos.

II.

Els articles 25 a 31 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP), reguladors de les regles i principis generals de la
potestat sancionadora.

III.

El Títol IV, de les disposicions del procediment administratiu comú, i articles
123 i 124, recurs potestatiu de reposició, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú a les Administracions Públiques
(LPACAP).

IV.

Amb caràcter supletori, el Decret de la Generalitat de Catalunya núm.
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador en els
àmbits de competència de la Generalitat.

III.- VALORACIÓ DELS MOTIUS D’IMPUGNACIÓ AL·LEGATS
Amb caràcter previ a la valoració dels motius d’impugnació exposats pel recurrent,
es procedent verificar el compliment dels requisits formals d’admissió.

…/…

143

L’article 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú a les Administracions Públiques estableix que “El termini per la interposició
del recurs de reposició serà d’un mes, si l’acte és exprés. Un cop transcorregut
aquest termini, únicament es pot interposar un recurs contenciós administratiu,
sense perjudici, si s’escau, de la procedència del recurs extraordinari de revisió”.
L’Acord de Ple número U040203/610, de 24 de juliol de 2018 impugnat va ser
notificat en data 6 d’agost de 2018 tal i com s’indica als antecedents de fet
exposats, el termini d’un mes per a interposar recurs expirava el 6 de setembre de
2018,i va ser interposat el 11 d’octubre de 2018, per tant fora de termini.
Tampoc és d’aplicació l’article 115.2 de la LPACAP en virtut del qual es pot deduir
recurs de caràcter diferent en base al contingut de les al·legacions donat que no
són susceptibles d’incardinar-se en cap dels supòsits de l’article 125.1 per al recurs
extraordinari de revisió.
IV.- ÒRGAN COMPETENT
L’òrgan competent per a la resolució del present recurs de reposició és el Ple en
virtut del que disposa l’article 123 de la LPACAP.
CONCLUSIONS
Per tot allò exposat l’assessora jurídica que subscriu, sense perjudici d’altre millor
criteri, conclou que procedeix la inadmissió del recurs de reposició presentat contra
l’Acord Ple número U040203/610, de 24 de juliol de 2018”.
El Ple, a proposta del regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ
de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA
PRIMER.- INADMETRE el recurs de reposició interposat contra l’Acord de Ple
número U040203/610, de 24 de juliol de 2018, pel qual se l’imposa una sanció al Sr.
P. R., per import de 2.404,06 euros, per no disposar de la preceptiva llicència que
preveu la llei 50/1999, de 23 de desembre, de tinença d’animals potencialment
perillosos, considerada una infracció molt greu.
SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
ACORD 11.- PER A RATIFICAR L’ADDENDA DE LA PRÒRROGA, PER A
L’ANY 2018, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE
GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, APROVAT PEL PLE
MUNICIPAL EN DATA 29 D’ABRIL DE 2014, RELATIU A L’OFICINA LOCAL
D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI (EXP. 38592/2018).
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Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “Aquest expedient
ha estat portat a fiscalització fora del seu moment processal oportú, tal i com es
posa de manifest en l’informe conjunt de la Secretaria General del Ple i la
Intervenció General núm. 39/2018. En el cas de que s’hagués portat a fiscalització
en el seu moment, s’hauria fiscalitzat com INTERVINGUT I CONFORME.
L’Hospitalet a 14 de desembre de 2018”, es sotmet a votació l’acord que s’aprova
amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González, dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez i dels REGIDORS i LA REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs/a.
Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro i 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’acord següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374
i 6375, de 26 de juliol 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i
Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que l’Ajuntament Ple en data 29 d’abril de 2014, va aprovar la minuta
de “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat” i el seu Annex II de
Finançament del conveni, per a l’any 2014, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge
situada en aquest municipi, que va ser tramesa per part de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya a aquest Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a la seva
tramitació i aprovació, com a resposta a la sol·licitud de subscripció d’un nou
Conveni de col·laboració per al manteniment de l’Oficina local d’Habitatge per a
aquell any, efectuada per aquest Ajuntament davant l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya en data 8 de gener de 2014.
ATÈS que l’Ajuntament Ple en data 28 de juliol de 2015, va aprovar la
aprovar l’Addenda de pròrroga, per a l’any 2015, del relacionat Conveni de
col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, de 2014.
ATÈS que l’Ajuntament Ple en data 27 de setembre de 2016, va aprovar
l’Addenda de pròrroga, per a l’any 2016, del relacionat Conveni de col·laboració i
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d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, de 2014.
ATÈS que l’Ajuntament Ple en data 25 d’abril de 2017, va aprovar l’Addenda
de pròrroga, per a l’any 2017, del relacionat Conveni de col·laboració i d’encàrrec
de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, de 2014.
VISTA la minuta d’Addenda de pròrroga per a 2018 que ha estat tramesa a
aquest Ajuntament per a la seva tramitació i aprovació, per part de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, com a resposta a la sol·licitud de pròrroga del mencionat
Conveni, formulada pel Tinent d’Alcaldia de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, presentada a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en
data 12 de febrer de 2018.
ATÈS que la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els
decrets i reglaments que la despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i
les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal
assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts
relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.
ATÈS que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques
d’habitatge que són competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les
actuacions públiques que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al
territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb
els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens
locals.
ATÈS que el Decret 75/20104, de 27 de maig, del Pla per al Dret a
l’Habitatge té una vigència mínima de quatre anys, i en tot cas, fins que no s’aprovi i
entri en vigor el nou pla que el substitueixi, i que ambdues parts posem de manifest
l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, amb la finalitat de
mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats, durant 2018.
ATESA l’experiència positiva que des de l’any 2006 han tingut els convenis de
col·laboració i d’encàrrec de gestions subscrits entre la Generalitat i l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat en relació a l’Oficina Local d’Habitatge, que aconsella
mantenir i fomentar el conjunt de polítiques d’habitatge i, en concret, l’activitat del
Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, ja que compleix amb la
finalitat d’aproximar aquest servei a la ciutadania, segons les necessitats de l’àmbit
territorial de la nostra ciutat.
VISTOS els informes emesos per l’assessoria jurídica de l’àrea i per la
Directora de Serveis de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
favorables a l’aprovació de la pròrroga del Conveni durant l’any 2018, i l’informe de
la Secretaria General del Ple L’H39/2018.
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VISTA la competència que l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local atribueix al Ple per de l’acceptació
de les encomanes de gestió realitzades per altres administracions, i que
l’apartat 2 d’aquest precepte exigeix el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, per a l’adopció d’aquest acord.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR l’addenda de la pròrroga, per a l’any 2018, del
Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions subscrit el dia 31 de desembre de
2017, entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi que en la
part expositiva i dispositiva es transcriu a continuació:
“ ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE
SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2018
Barcelona,
REUNITS
D’una banda,
I d’una altra,
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a
formalitzar aquest conveni, i a aquest efecte,
MANIFESTEN
1. En data 30/04/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, relatiu a
l’oficina local d’habitatge situada en aquest municipi, amb l’objecte d’establir els
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i
gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques
competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.
2. El pacte desè de l’esmentat conveni preveu que: “El conveni tindrà vigència fins
al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser prorrogat,
per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment
del termini inicial.”
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3. El conveni s’ha prorrogat els anys 2015, 2016 i 2017, mitjançant la formalització
de les corresponents addendes.
4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té
una vigència mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest
l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, i amb la finalitat de
mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 2018.
Per tot això,
ACORDEN
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, pel període comprès entre
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, el qual té per objecte establir els
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i
la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la
ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.
2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat el 30/04/2014, acordant que:
2.1 Les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per
l’any 2017 les següents:
a) L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a)
del conveni, serà de 46.612,00€.
b) L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de
74.149,00 €.
2.2 S’actualitzen els barems de les aportacions econòmiques per a la gestió de
serveis i activitats objecte del conveni, d’acord amb la taula d’imports del catàleg
de serveis de l’Annex.
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, s’ha de lliurar amb data 31 de desembre de 2018, i ha de ser
signada per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de
justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada,
com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda,
es tramitaran a favor de l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de
2018.
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En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per duplicat,
en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
SEGON.- DETERMINAR els efectes retroactius d’aquesta prorroga a l’1 de gener
de 2018, i convalidar totes aquelles actuacions, que en desenvolupament del
conveni prorrogat s’han portat a terme per l’oficina municipal d’habitatge d’aquest
Ajuntament.
TERCER.- FACULTAR el Tinent d’Alcaldia de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui
possible, per a la signatura de l’Addenda objecte d’aprovació, per a quants actes
siguin necessaris per al seu desenvolupament, vigència, efectivitat i execució.
QUART.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords a l’Oficina Municipal d’Habitatge
de l’Hospitalet, a l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, al
Servei d’Urbanisme i Activitats, a la Secretaria General del Ple, a l Intervenció
General Municipal, a la Tresoreria municipal i a la Unitat de pressupostos d’aquest
Ajuntament.
SISÈ.- PUBLICAR al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Conveni que
formalitza l’addenda de pròrroga un cop signat.
SETÈ.- PUBLICAR al portal de transparència municipal la data del conveni, les
parts que el signen, l’objecte, els drets i les obligacions de cada part i el termini de
vigència, així com les modificacions que afectin als paràmetres anteriors i la
informació relativa al compliment i execució de l’encomana.
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 12.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 48, 49, 50 I 51 DE 20 I 27 DE
NOVEMBRE I DE 4 I 11 DE DESEMBRE DE 2018, RESPECTIVAMENT. (EXP.
1227/2018).
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 de les sessions són les corresponents als números 48, 49, 50 i
51 de 20 i 27 de novembre i de 4 i 11 de desembre de 2018, respectivament.
Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics municipals, de
les quals se’n donen per assabentats/des els membres de la corporació presents
a la sessió.
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DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 14 DE NOVEMBRE AL 11 DE DESEMBRE DE 2018 QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 8101 AL 9174. (EXP. 1234/2018).
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/es de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 8101, de data 14 de novembre, al núm. 9174, de data 11 de
desembre de 2018.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals. Del seu contingut se’n donen per
assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta pregunta als presents si existeix alguna
intervenció en relació als dos punts anteriors. No existint cap pronunciament al
respecte, dóna pas a la resta de l’ordre del dia.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ACORD 14.- PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT CCOO –UNIÓ LOCAL DE
L’HOSPITALET- SOL·LICITANT INTERVENIR AL PLE EN RELACIÓ A
L’OBERTURA D’UN ALBERG JUVENIL AL CARRER NARCÍS MONTURIOL DE
L’HOSPITALET.
Es dóna compte de l’escrit de 18.12.2018, registrat d’entrada amb el núm.
E/97973/2018, pel qual la representació de CCOO demana es retiri la petició de
paraula al Ple, fent constar que per Decret de l’alcaldia presidència, núm.9673/2018
de 21 de desembre, s’ha acceptat el desistiment d’aquesta petició.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES
En relació a les mocions que figuren amb els números 15, 16, 17 i 18 a l’ordre
del dia, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Per l’explicació prèvia té la paraula el Sr. Mompel.
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Essent les 11:41 hores, abandona la sessió el Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
regidor del Grup Municipal del PSC-CP.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Bon dia. Abans de tot saludar als professionals d’emergències que tenim al Ple,
gràcies per estar amb nosaltres. Els hi presentem una moció per millorar les
condicions tant laborals, com materials del cos de bombers a la ciutat. Els sindicats
van negociar aproximadament fa uns tres o quatre anys una sèrie de condicions
amb el Departament d’Interior, que malgrat haver-les pactat estant incomplertes; es
va redactar un pla estratègic que contava amb l’acord dels professionals i en el qual
hi havia qüestions de recursos humans, de renovació i adquisició de vehicles, de
renovació i manteniment de material operatiu, de renovació de vestuari operatiu i
d´inversió en infraestructura als parcs i a les casernes de bombers de Catalunya.
Aquest acord va posar de relleu la manca de 247 professionals a Catalunya i 684
que es jubilaran en el període 17-22.
La renovació, la necessitat de renovació de 247 vehicles i la nova adquisició de 85
vehicles, la renovació del material operatiu, la substitució del vestuari operatiu i
l’anàlisis apurat d’aquest parc de bombers. La valoració d´aquesta inversió es feia
en uns 216 milions d’euros (ara que parlem tant de pressupostos) i la inversió anual
era de 34,5 milions d’euros.
Malgrat tot això, la realitat és que no s’ha portat a terme aquest acord i avui les
condicions materials i laborals del professionals de les emergències dels bombers
són si més no, deficients.
L’any passat per altra banda, a l’any 17, es van fer més de mig milió d’hores extres
per part del cos de bombers; estan alguns parcs en nivells sota mínims, diguéssim
que justets i lo que els hi deia de tot el material operatiu és necessari renovar-ho
completament. En concret el parc de bombers d’aquí de la ciutat conta amb 5
professionals menys i a la regió metropolitana sud en tenen 40 professionals
menys.
No se’ls hi escaparà la sèrie d’inconvenients per treballar aspectes d’emergència i
foc, com son la gran alçada dels edificis que tenim a la ciutat, la gran quantitat
d’infraestructures soterrades que tenim a la ciutat, metro, ferrocarrils, etc. i també
un complex industrial i d’activitat econòmica força important. En aquest moment les
reivindicacions dels sindicats de bombers estan en torn d’aquestes qüestions, que
creiem que són absolutament necessàries, personal, vehicles.
Pensem que aquí, a la ciutat, el vehicle pesat més utilitzat té 17 anys, però el més
nou té 10 anys; estem parlant de governs del president Montilla pràcticament, les
últimes adquisicions, que el manteniment i la reparació dels equips està sent un
problema i que per tant davant d’aquesta situació i davant les exigències dels
professionals que creiem que són absolutament necessàries els hi fem la proposta
que tenen vostès a la resolució que presentem, a la moció perdó.
Instem a la Generalitat a garantir unes condicions laborals i materials dignes, al
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compliment del pla estratègic que vam pactar en el seu dia amb els professionals i a
incorporar les partides pressupostàries necessàries per l’aplicació de mesures que
redunden en la seguretat de tots els ciutadans.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En referència a la moció que presentàvem sobre la vaga de fam dels presos
polítics, la retirarem però volia expressar una cosa. Els presos polítics van anunciar
ahir, en Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, van anunciar ahir que
finalitzàvem la vaga de fam donat que s’ha aconseguit un petit pas important en la
restitució dels seus drets, és per això que retirem la moció que avui portàvem al Ple,
tanmateix no la podem retirar sense tornar a exigir la llibertat dels presos polítics i el
retorn dels exiliats. Denunciar que son en presó preventiva totalment injustificada,
que vulnera el dret a la presumpció d’innocència i al dret a la llibertat i reclamar un
sistema judicial que sigui imparcial i respecti els drets civils i polítics.

Essent les 11:41 hores, abandona la sessió el Sr. Christian Giménez
Márquez regidor del Grup Polític Municipal de la CUP-PA.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Si, moltes gràcies. Presentaré la moció 18 i el Coque presentarà la moció 19.
Respecte a la moció 18 sobre la moneda local, manifestar que hi ha un miler de
ciutats al món, entre les quals es troba Barcelona o l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet, que han posat en marxa les monedes locals. Les monedes locals són
un mitjà complementari a la moneda estatal, en aquest cas l’euro i una moneda que
ha de servir doncs per promoure, dinamitzar el comerç local, per impulsar la relació
veïnal i la cohesió social, també per afavorir un consum de proximitat, per enfortir el
sentiment de pertinença de la ciutat i per crear dinàmiques de transformació
econòmica i social i fomentar doncs, l’ocupació i millorar també la viabilitat de les
empreses locals, el cooperativisme i la economia social i solidària. A més, el tema
de la moneda local és un aspecte que està incorporat amb el pacte del comerç de la
ciutat, però que no està concretat amb una proposta concreta. I el que demanaríem
a aquest plenari des d’ERC i la CUP-PA és que es creï una comissió formada doncs
per l’Ajuntament, l’Associació de comerciants i mercats de la nostra ciutat,
l’associació de veïns, els sindicats, les empreses i el tercer sector i la xarxa
d’economia solidària, perquè fixin els criteris i la posada en marxa d’un procés per
posar en marxa, una prova pilot envers una moneda local a la nostra ciutat.
Essent les 11:47 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Christian Giménez
Márquez regidor del Grup Polític Municipal de la CUP-PA.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, sobre la moció de la prova pilot posada en marxa per l’Ajuntament amb la
empresa Mobike, vagi per endavant que L’Hospitalet ha d’apostar de manera clara i
decidida per la bicicleta i la mobilitat sostenible perquè existeix una necessitat, hi ha
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una demanda ciutadana per connectar els barris però també amb les ciutats veïnes,
però el govern municipal ha escollit un model que no dóna resposta a aquesta
necessitat de manera eficient. Ho vam advertir diferents grups en els mesos previs
a la posada en marxa d’aquesta prova pilot i ara s’ha fet evident.
Durant aquest temps el govern ha actuat de manera erràtica, improvisada i poc
transparent. No ha estat fins la setmana passada que ens vam fer arribar l’acord
que havia signat aquest ajuntament amb la empresa, després de tres mesos
demanant-ho.
Aquesta prova pilot amb una empresa privada basada en un sistema sense
ancoratge ha provocat molts problemes de mobilitat i accessibilitat com ja havia
passat a moltes altres ciutats que han arribat fins i tot a prohibir-ho, aquí en canvi
els posem catifa vermella i esgotem recursos municipals en fer-l’hi propaganda
mentre fan negoci amb l’ocupació de l’espai públic. Ens trobem bicicletes aparcades
al mig de voreres, de carril bici, d’accessos a passos de vianants, a rampes, contra
les façanes, quan les ordenances municipals diu que cal deixar tres metres per als
vianants. Un govern responsable hauria adaptat primer l’ordenança o no hauria
permès mai aquesta prova pilot en aquests termes, perquè ens trobem que ens
aquests tres mesos s’ha incomplert de manera reiterada l’ordenança de mobilitat i
les condicions de la mateixa llicència d’ocupació atorgada.
Amb bicicletes obstaculitzant voreres, aparcades a qualsevol lloc sense que
l’empresa doni resposta, sense que es retirin les bicicletes o es faci una
redistribució eficient cap als barris del nord de la ciutat i s’han generat greus
problemes d’accessibilitat, que pateixen cada dia persones invidents o amb
mobilitat reduïda, tal com han denunciat diferents entitats i associacions de veïns.
Amb aquesta moció demanem que es faci públic aquest acord i es convoqui de
manera urgent una reunió amb els grups municipals i entitats per informar i debatre
sobre aquesta prova pilot i el model de bicicleta que necessita L’Hospitalet. Que es
sancionin els comportaments incívics que deixen les bicicletes fora de les zones
d’estacionament, i es garanteixi el compliment de l’ordenança de mobilitat i de les
condicions de la llicència atorgada, inclosa la possible revocació si continuen els
incompliments.
També iniciar la revisió de l’ordenança de mobilitat per incloure l’ús que fan
aquestes empreses de lloguer de bicicletes, així com els patinets elèctrics. També
demanem treballar de manera acordada i coordinada amb l’àrea metropolitana i
l’Ajuntament de Barcelona per implantar una xarxa pública de bicicleta compartida
que doni resposta de manera eficient a les necessitats de l’Hospitalet. Nosaltres
apostem per la bicicleta però sense perjudicar la accessibilitat. Deixem d’improvisar,
escoltem les entitats i els usuaris, impulsem d’una vegada una xarxa de carrils bici
coherent i amb continuïtat i que sigui segura. La bicicleta és el futur de la mobilitat
sostenible però hem de fer-ho bé. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
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regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.
Essent les 11:49 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jesús Husillos
Gutiérrez regidor del Grup Polític Municipal del PSC-CP.

SR. JIMENEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Si, gracias Alcaldesa. Votaré a favor de la moción de los bomberos y en contra de
las otras dos.
Quería comentar, sobretodo el tema de Mobike porque además hemos tenido me
parece casi todos discusiones recurrentes por twitter, yo creo que es mejor lugar de
debate aquí que en twitter, entiendo la preocupación de los colectivos de
accesibilidad y entiendo la preocupación que hay por los usos incívicos de algunos
usuarios, lo entiendo, lo entendemos todos y hemos trabajado desde que empezó
la prueba piloto juntamente con la empresa y con el área de espacio público para
solucionarlo, pero hay que poner en contexto la gravedad del asunto, porque a
veces también lo hemos discutido y parece que no, que no quiero negar que existe
ese incivismo, pero sí que afirmo que es un incivismo totalmente residual y
minoritario en el uso que se hace, ¿por qué? Porque desde que empezó la prueba
piloto en L’Hospitalet se han dado 146.000 viajes con bici usando el sistema de bici
compartida, lo utilizan casi el 5% de la población de L’Hospitalet, más de 11.000
personas están registradas en la aplicación, o sea que el sistema no funciona, no
es así.
El sistema tal como habíais comentado que se necesita en nuestra ciudad, es una
solución a la movilidad sostenible en nuestra ciudad y lo que no hay que hacer es
de la solución un problema en este caso, que es lo que está pasando. Hablan de
100 fotos cuando yo he dicho que en el ayuntamiento tenemos 8 quejas registradas
desde que empezó el servicio sobre bicis mal aparcadas y ustedes comentan que
hay 100 o más de 100 fotos por twitter. 100 fotos de 146.000 viajes en bicicleta y
ustedes quieren hacer entender que todos los usuarios de Mobike son incívicos, es
una irresponsabilidad y es faltar el respecto a los usuarios de las bicis. La gran
mayoría de los usuarios de bicicletas son cívicos e intentan no entorpecer con sus
usos, el espacio público.
Lo que sí que hay unas ansias evidentes en esta de ciudad de boicotear el sistema.
Es la única ciudad de Europa donde se han arrancado QR de las bicicletas, el 80%
de los comentarios de twitter, y eso existe y está en la estadística, el 80% de los
comentarios de twitter de toda España de Mobike, están en L’Hospitalet y la mitad
de esos comentarios que están en L’Hospitalet, están más de la mitad
concentrados en 6 usuarios, ese es todo el ruido y todo el problema que ocasiona
Mobike.
Yo entiendo, que hay problemas de civismo y entiendo que hay que velar por la
accesibilidad pero no tiene nada que ver con el servicio, al final nosotros tenemos
que garantizar que ese servicio se cumpla y se cumpla sin molestar a nadie. Para
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eso están las administraciones públicas para garantizar los servicios y para
garantizar que nadie se pueda sentir molesto o pueda verse impedido por ello. Yo
agradecería que la misma energía que se pone en intentar boicotear un sistema en
favor de otro, que eso sí que, en otra ocasión lo hablaremos, a mí me gustaría que
todas esas energías fueran destinadas precisamente a decirle a la ciudadanía y a
hablar con los usuarios para que todos estos problemas de convivencia en el
espacio público se solucionen porque seguramente hoy estaríamos mejor que
cuando empezamos.
Seguramente hoy, si todo el mundo hubiéramos remado en la misma dirección
estaríamos mejor. Porque si por ejemplo el bicing hubiera analizado los tres meses
de su uso, hoy no habría bicing en Barcelona. Había unos problemas gravísimos
con el uso del bicing para los usuarios, bicis que se encontraban por todos los sitios
del área metropolitana tiradas y además de ser un servicio carísimo e ineficiente
porque a mí me hace gracia cuando se habla de la eficiencia del bicing, el bicing
cuesta 17 millones de euros a la ciudad de Barcelona, del cual a duras penas
puedan recuperar sólo 2, para su redistribución, unos vehículos contaminantes
tienen que hacer más de 100.000 km. al año, o sea que ya me dirán ustedes si, si
100.000 Km. de un vehículo contaminante para distribuir las bicicletas es un método
o no sostenible, eficiente y eficaz, yo creo que no es así.
Yo lo que apelo, es que igual que en Barcelona hubo responsabilidad política por
parte de todos los grupos para que funcionara un sistema de bicis públicas que se
entendía como un beneficio para la ciudad, yo lo que sí que pediría es que aquí, se
hiciera y se realizara lo mismo, un acuerdo conjunto para intentar mejorar el civismo
en nuestra ciudad, no solo de las bicicletas, el de cualquier obstáculo que nos
encontremos en el espacio público, que es verdad que hay muchísimos, pero
habría que hacer un acuerdo político para trabajar en ese sentido, no para destruir
ningún servicio del que se están haciendo uso y beneficio muchísimos ciudadanos
de L’Hospitalet. Gracias.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de la moció 15, la millora de les condicions laborals del cos de
bombers i en contra de la 16 i la 18. Gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias Sra. Alcaldesa. A favor de la 15, abstención en la 16 y en contra de la 18.

SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de la 15, abstenció a la 16 i en contra de la 18.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Abans de començar amb la nostra votació a les mocions conjuntes, volem recordar,
donat que s’ha retirat la moció sobre la vaga de fam dels presos polítics catalans,
que a data d’avui encara hi ha desenes de persones empresonades arreu de l’Estat
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Espanyol en vaga de fam des del passat 10 de desembre. Aquesta és la tercera
vaga de fam d’enguany de persones empresonades per exigir mesures tan
bàsiques com l’eradicació de les tortures, el compliment dels drets humans dins de
les presons, un correcte tractament sanitari i terapèutic, fent efectiu allò que ja és
obligatori a la llei, la seva atenció directa pel personal de l'ICS a Catalunya i l’accés
al seu historial mèdic per part de la seva metgessa o metge d’atenció primària.
Per tot això instem, des d’aquest grup municipal i ho anàvem a fer dins de la moció
conjunta amb els altres dos grups municipals, al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, a obrir una taula de diàleg i negociació sobre les
reivindicacions d’aquests presos en lluita i vaga de fam actualment i també a
institucions penitenciàries de l’Estat.
Existeixen molt motius per reflexionar sobre la vulneració de drets i protecció bàsica
dins de les presons. A Catalunya el 2017 van morir 41 persones a presons, 19 per
malalties, 8 persones per suïcidi a presons catalanes i 9 per causes desconegudes,
5 per sobredosi. Es dóna a més que els suïcidis a la presó sovint es produeixen
quan les persones es troben en situació d’aïllament, que significa que estan soles
entre 18 i 22 hores al dia.
El director de Brians 1, segons la premsa, sembla que volia instal·lar càmeres a
espais foscos d’aquest centre penitenciari i les pressions i amenaces de mort per
part dels funcionaris de presons, dels carcellers, han forçat la seva dimissió. Ho
vèiem a la premsa ahir o abans d’ahir.
Alguna cosa passa dins de les presons que cal aclarir i netejar. No podem
romandre alienes i cegues davant la vulneració de drets humans dins de les nostres
presons. Exigim la fi del règim inhumà d’aïllament, el DERT, i la discrecionalitat per
ser utilitzat habitualment com a càstig. Exigim la fi de les tortures a les nostres
presons. Exigim que cap persona quedi sense atenció mèdica i terapèutica i que les
persones amb malalties i trastorns mentals, així com per alguna mena de
discapacitat intel·lectual, no siguin reclusos ordinaris i siguin tractats en funció de
les seves necessitats.
Aquestes són les demandes dels presos en vaga de fam des del 10 de desembre a
les presons de Catalunya i de la resta de l’Estat.
En relació a la moció 15, votem a favor perquè donem ple suport a les
reivindicacions del cos de bombers, que porten dècades lluitant pels seus drets
laborals, però també per la seguretat de totes nosaltres en cas d’incendi, accident o
sinistre.
D’aquesta manera, només volem reiterar alguna de les qüestions que aborda la
moció i que des del sindicat del cos de bombers, la COS, ens han marcat algunes
com a prioritàries a la seva manera d’entendre.
Tot i que les negociacions comportin solucions, és important veure que les millores
en material trigaran molt a arribar, fins a 2 anys en vehicles nous i mínim un any en
vestuari. Que la inversió en reformes de parcs de bombers és el mínim bàsic per
mantenir els parcs oberts en una situació precària. S'han compromès a invertir 26,8
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milions d’euros per reformar i fer nyaps a diversos parcs, incloent-hi tots els de
voluntaris/es. Que ni ells mateixos poden assegurar l'entrada de 1000 bombers en 4
anys, tal i com s'hi han compromès, on acumulem un dèficit de 400 a 600 bombers
per jubilacions, baixes indefinides, salt a d’altres cossos i es preveuen unes 600
jubilacions més durant els propers 4 anys. Per últim, que les demandes laborals i
salarials no van lligades amb les millores en inversió d'infraestructures, de vehicles i
de nou personal.
D’altra banda, també matisar que des del cos de bombers ens han expressat que
els hi agradaria destacar diferents punts que poden confondre aquelles persones
alienes al servei.
En primer lloc, dir que la direcció general els hi ha fet una proposta de mínims que
implica que el 2023 cobrarien el mateix que van cobrar el 2008 i sense cap pujada
per compensar l'IPC, a excepció d'aquest any.
Ens expliquen que l'única manera de millorar la base salarial seria realitzant el
seguit de packs d'hores que proposa la direcció. Aquestes poden anar entre les 78 i
les 150 hores anuals extres, amb millores econòmiques molt baixes. Actualment ja
estan fent 102 hores extres anuals per imposició.
Pel que fa a nou personal, els i les primeres 250 bombers nous d'un total de 1000
podran ser convocats el proper any, si s'aproven els pressupostos. Pel que fa als
altres 750 bombers quedaran en una promesa lligada als pressupostos
corresponents.
També ens han traslladat que seria bo fer entendre al Ple que els i les bomberes en
lluita no estan realitzant una vaga d'hores extres. Les hores extres són voluntàries i,
en votació en assembla, el col·lectiu ha decidit deixar de fer-ne com a mesura de
pressió i per demostrar la manca absoluta de personal que disposen actualment.
Tant és així que en 10 dies que porten no realitzant hores extres, gairebé cada dia
s'han tancat parcs i totes les regions han estat per sota del mínim de bombers
necessaris, segons els protocols establerts.
D’aquesta manera, ens han explicat que un comunicat intern rebut aquesta
setmana fixa en 7 els efectius mínims de contingència del parc de bombers de
L’Hospitalet. 7 efectius per a una ciutat de 260.000 habitants. Ens sembla totalment
insuficient.
La resta les comentarem a la següent intervenció. Gràcies.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
En quant a la moció número 15, votarem a favor de la millora de les condicions
laborals del cos de bombers. Votarem a favor d’aquesta moció perquè com ho ha
fet el propi govern de la Generalitat i més concretament el conseller d’Interior,
Miquel Buch, reconeixem les greus mancances del cos, així com els enormes
sacrificis que fan per donar aquest servei a la ciutadania.
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És per això que l’objectiu és la normalització de la situació del cos de bombers
d’aquí a l’any 2022, mitjançant l’ingrés de 1.000 nous efectius, la implementació
d’altres millores de caire organitzatiu i laboral i també de la renovació del vestuari,
els equipaments, el parc mòbil i les infraestructures.
Sense anar més lluny, ahir el conseller Buch va anunciar que el govern ha creat 750
noves places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de bombers de la
Generalitat. L’objectiu és realitzar, dins el marc pressupostari corresponent, i durant
els propers 4 anys, convocatòries d’accés al cos de bombers de la Generalitat,
concretament 250 noves places cada any, fins a un total de 1.000 noves places.
Aquesta primera convocatòria es farà a través d’una fórmula que depèn únicament i
exclusiva del govern i que no està subjecta a l’aprovació de cap pressupost, sigui a
nivell estatal, sigui a nivell de Catalunya.
La proposta també contempla aspectes com la millora de la retribució de les hores
extraordinàries, la carrera professional o la reactivació de la comissió de segona
activitat, entre d’altres.
I, dit això, estem molt contents que el grup del PSC hagi portat al Ple municipal
aquesta moció, perquè això vol dir que quan el govern de la Generalitat presenti els
seus pressupostos, i totes aquestes mesures hi siguin, que ho seran, contemplades
i incloses, entenem que llavors els votaran favorablement amb l’objectiu de poder
materialitzar el que avui porten en aquesta moció.
En quant a la 18, votarem a favor.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto a la número 15, sobre la mejora de las condiciones laborales de los
bomberos, el Partido Popular votará a favor.
Si bien el pasado mes de noviembre fue el sector sanitario quienes reivindicaban su
malestar y la falta de compromiso por parte de la Generalitat de Cataluña, tras años
de promesas incumplidas, hoy nos encontramos con el colectivo de los bomberos
quienes protagonizan movilizaciones en las calles para reivindicar sus mejoras
laborales, largamente demandadas.
Este colectivo hizo llegar a través del registro del ayuntamiento estas
reivindicaciones para poner encima de la mesa en este Pleno y que los grupos
municipales nos posicionáramos respecto a las lamentables condiciones que están
sufriendo. Denuncian falta de personal, deficiencias estructurales, falta de material,
etc., que dificultan seriamente el trabajo que llevan a cabo diariamente.
No es normal que este colectivo ponga en riesgo su propia vida porque hay un
gobierno irresponsable, que en lugar de afrontar los problemas y dar respuesta a
los problemas reales que tienen nuestros ciudadanos y nuestros colectivos a la
hora de ayudar a la ciudadanía, lo que hace es tirar gasolina e incendiar con
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declaraciones la vida política y social de Cataluña, prometiendo mejoras que no van
a cumplir.
Porque entendemos las reivindicaciones del cuerpo de bomberos y compartimos
sus demandas, por tanto el Partido Popular votará a favor.
Respecto a la moción 18, sobre la creación de una moneda local propia en
L’Hospitalet, el Partido Popular votará en contra por dos razones, básicamente. La
primera y más importante de todas es porque es innecesaria. Tal cual. Cuando nos
movemos por la ciudad, sí que nos encontramos gente que reivindica pues mejoras
como el tema de los bomberos, el tema de la sanidad, el tema del empleo, pero
nadie, ni siquiera los comerciantes nos demandan una moneda única para
solucionar sus problemas empresariales o de pequeños autónomos.
¿Realmente ustedes creen que la solución pasa por la creación de una moneda
únca en L’Hospitalet? Yo creo que no. ¿Realmente creen que con los problemas
que tienen los comerciantes para llegar a final de mes e intentar vender sus
productos y tienen una moneda, si ponemos dos monedas pues van a seguir
mejorando sus ingresos? Yo creo que no.
Y en segundo lugar, la votaremos en contra porque consideramos que es una
moción trampa. Porque con la excusa de buscar una mejora para los comerciantes
de la ciudad y la economía local, lo que están es poniendo un peldaño más,
intentando poner un pasito más en la construcción de su hipotética república
catalana.
Así que nosotros no vamos a seguirles el juego y sinceramente yo creo que desde
hace años ustedes viven una realidad paralela que ahora se confirma también con
la propuesta de la moneda local.
Si realmente ustedes, tanto ERC como CUP-PA, que no lo dudo, quieren la mejora
de la economía local y la mejora de los comerciantes, pues díganles a sus
compañeros que ahora mismo se están manifestando y están cortando las calles,
intentando cortar las vías de acceso a Barcelona, que dejen de hacerlo porque la
única manera de mejorar la economía es dando normalidad a una situación que
ustedes hacen constantemente irregular.
Dicho esto, además desde el Partido Popular consideramos que son más de 5.000
empresas las que se han marchado de Cataluña desde el 1 de octubre, entonces
yo creo que si encima ponemos una moneda local, realmente es que es una
ocurrencia.
Por tanto, desde el Partido Popular no entendemos la reivindicación, no les vamos
a seguir el juego y por tanto votaremos en contra. Gracias.
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció de les millores de les condicions laborals del cos de bombers de la
Generalitat de Catalunya, des del nostre grup municipal votarem a favor d’aquesta
moció perquè són demandes justes del cos de bombers i són demandes que, tal i
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com va anunciar el Conseller d’Economia, Pere Aragonés, estaran incorporades i
es treballa perquè s’incorporin dins del marc dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya de cara a l’any vinent.
Uns pressupostos que hauran d’incorporar aquesta convocatòria de 250 places de
bombers, que també haurà d’incorporar les inversions per actualitzar els materials i
equipaments d’emergència i també per anar complint els compromisos del pla
estratègic de la direcció general de prevenció.
I també aprofitar aquesta moció, perquè l’ha presentat el regidor de seguretat, que
esperem que aquestes demandes que sol·liciten també pels bombers de la nostra
ciutat, pels bombers del nostre país, també atengui a les demandes de la Guàrdia
Urbana d’aquesta ciutat, que es troba en una situació similar, tal i com han
denunciat als diferents grups polítics, els diferents sindicats de la Guàrdia Urbana
de L’Hospitalet de Llobregat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moción 16 que es la prueba piloto de la empresa Mobike, nosotros ya en
las reuniones previas a la instalación de este proyecto, aquí en L’Hospitalet, que
tuvimos con el Sr. Mompel que nos estuvo explicando, ya manifestamos una serie
de preocupaciones que luego después se han visto certificadas por la realidad.
La realidad se impone muchas veces más allá de lo que podamos pensar y,
evidentemente, nos encontramos bicicletas por todas partes en horas intempestivas
y no solamente eso, dando una imagen de dejadez absoluta y los problemas de
accesibilidad que están teniendo en muchas calles de nuestra ciudad que suelen
ser estrechas y yo he visto personas que han tenido que bajar con un carrito de
bebé a la calzada, porque había una bicicleta que le impedía, estaba justamente en
medio que le impedía pasar y esto no puede pasar, no puede suceder, no podemos
tener a la Guardia Urbana pendiente de si recogen las bicicletas o no las recogen y
multando por estas cosas, porque los recursos de esta ciudad también se ven
mermados en ese sentido. La Guardia Urbana tiene que estar para otras cosas, no
para estar vigilando las bicicletas.
Aparte que no entendemos tampoco como se han estado talando árboles como si
no hubiera un mañana en esta ciudad por problemas de accesibilidad y ahora
tenemos bicicletas que están impidiendo precisamente esa accesibilidad a los
vecinos y vecinas de esta ciudad. Si a esto le añadimos que en enero el área
metropolitana pone en marcha un servicio público que es el bicibox, ¿por qué unos
meses antes se hace este programa, esta prueba piloto? Que lo que está aportando
es más problemas que soluciones a la movilidad sostenible que nosotros
defendemos, que lo hemos venido defendiendo durante toda la legislatura, no en
esta, sino en las anteriores y en las que vengan.
Pero estas situaciones que se están dando con estas bicicletas en medio de
cualquier lugar de la ciudad, lo que está promoviendo es una mala imagen de las
personas que se mueven en bicicleta por la ciudad y eso es algo que nosotros
consideramos que va en detrimento de lo que queremos conseguir y es una
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movilidad sostenible en nuestra ciudad.
Por lo tanto, nosotros votaremos a favor de esta moción.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció proposant la creació d’una moneda local pròpia de L’Hospitalet, bueno
com ja ha comentat un dels grups que l’ha presentada, aquesta moció ja està
contemplada al pacte local del comerç. Com hem pogut comprovar tots, també
s’implementa a diferents ciutats, per exemple a Barcelona tenen una prova que a
més a més, aquesta utilització que fan a Barcelona té unes condicions, és a dir, va
lligada a la renda garantida, bueno, és un projecte diferent, no és qualsevol moneda
local, que també això ho hem de tenir en compte.
De totes maneres, considerem que és una bona iniciativa pel qual es va recollir en
el pacte local del comerç també ens ho va semblar, però tal i com està proposada
en aquesta moció no ens encaixa, primer perquè en aquesta moció s’està
demanant el procés participatiu, que d’això ja estem d’acord per analitzar la situació
i veure si això seria positiu per la nostra ciutat però a l’hora ja demana la
implantació d’aquesta prova pilot, demana una dotació pressupostària. Llavors per
nosaltres és impossible doncs donar suport a aquesta proposta perquè no podem
reservar una part del pressupost per una cosa que no sabem com serà ni quina
quantitat necessitem, ni si la farem, no?. Llavors, no estem d’acord en com està
plantejada la moció, estem d’acord en que es faci aquest estudi previ i veure si s’ha
de fer o no s’ha de fer, no? Però la resta no.
També recordar que per incentivar el comerç local hi ha altres mesures, moltes
d’altres, com poden ser: limitar la construcció de grans superfícies, i en aquest
sentit, la limitació de grans superfícies, bueno, això té molt a dir la Generalitat, , n’hi
ha hagut anys en les que la Generalitat ha fet una moratòria d’aquestes grans
superfícies i no s’ha pogut construir. Però no estem en aquest punt, ara mateix la
Generalitat permet que es construeixin grans superfícies, té planificades i per tant,
bueno son propostes contradictòries, no van en el mateix objectiu. Hem de recordar
que per exemple fa quatre o cinc anys, la PIMEC va denunciar o va acusar a la
Generalitat de Catalunya d’això mateix, d´inclús vendre sòl públic per tal de fer
grans superfícies, llavors demanem que està molt bé fer aquestes propostes però
una mica de coherència en això, està molt bé que des de l’ajuntament puguem fer
iniciatives per incentivar el comerç local però la Generalitat que té competències
màximes en aquest sentit doncs hauria primer de limitar el comerç de la manera
que consideri, per tal d’afavorir que els ajuntaments puguin treballar en aquest
sentit i la construcció de grans superfícies comercials no és una d’aquestes.
Per tant no votarem en contra perquè sí que hi ha coses que estem d’acord, però
ens abstindrem d’ aquesta moció i esperem que l’ajuntament faci aquest estudi per
tal de veure si és adient o no aquesta mesura.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Mire la 15 ha habido suficientes argumentos ya por
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parte de los grupos políticos que me han precedido en la palabra como para hacerlo
más tedioso o repetir lo que se ha dicho, creo que han sido unos buenos
argumentos los que han votado a favor y yo pues quizás podría añadir alguno más
pero creo que no hace falta, es verdad que después de un montón de años de
ninguneo ya va siendo hora de que este cuerpo, que además es un cuerpo
especialmente apreciado por toda la población porque sabemos que su trabajo es
durísimo y incluso con el riesgo de su vida, y sabemos que están ninguneados, no
solamente este cuerpo, sino que otros cuerpos de seguridad que tenemos en este
país, como es la propia policía local y que tenemos aquí que entendemos que está
falta de equipamientos y de muchas cosas. Creo que no nos damos cuenta lo
mucho que hacen estos cuerpos de seguridad por la ciudadanía y a los que
tenemos que estarle agradecidos, porque nos sentimos tranquilos con ellos, el
cuerpo de bomberos especialmente. Pero le digo una cosa Sra. Marín, el tema de lo
que está pasando en la Guardia Urbana en L’Hospitalet, hay que tenerlo muy en
cuenta, tenemos la sensación de que también están ninguneados por parte del
gobierno y vamos a ver si procuramos ponerle más cariño al asunto porque nos
duele en el alma que vamos, que a estas alturas estén como están y se vienen
quejando pero con razón, en cualquier caso no me extiendo más porque ha habido
suficientes argumentos para votar a favor por esta moción y la votaremos a favor.
En cuanto a la 16 y la 18 le paso la palabra a Jesús Amadeo para que exponga.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchísimas gracias. La moción 16 sobre la prueba piloto de la bicis
compartidas. Nos traen aquí algunos partidos y varias entidades, una problemática
y unos problemas que se han encontrado a raíz de este sistema de bicicletas
compartidas, entonces bueno, esto al final, nosotros lo que vemos es que acaba
siendo como tantos y tantos problemas, tanto de accesibilidad como de otros temas
que tiene este gobierno, que al final, hasta que no se los encuentra no pone
remedio ni pone actuaciones para solucionarlo. Señores, lo que hay que hacer es
prevenir, y lo que hay que hacer es vigilar que se cumplan las ordenanzas. Aquí en
este caso les doy la razón a los señores de Esquerra Republicana que abogan por
cumplir la ley, cumplir la normativa en este caso de movilidad, ojalá fueran así con
todas la leyes que tenemos en este país. Pero con el sistema de bicis compartidas
es cierto que a nosotros también nos han llegado muchos vecinos, nos han venido
entidades también, recurriendo un problema que ha surgido a raíz de este sistema
de bicis compartidas por una pequeña parte de la población. Aquí nadie ha
criminalizado a los usuarios y yo creo que nadie con esta moción, ni nosotros con
nuestro apoyo, nadie pretende criminalizar a los usuarios al revés, si podemos
incentivar un sistema de bicicletas compartidas en este caso para mejorar la
movilidad, para intentar tener una mejor calidad del aire y para mejorar el transporte
en esta ciudad, pues bienvenido sea pero la administración también tiene que hacer
cumplir las ordenanzas a todo el mundo y eso es lo que se pide en esta moción,
que los responsables políticos hagan cumplir las ordenanzas y hagan cumplir la
accesibilidad a nuestros vecinos y lo que venimos diciendo, no sólo con este
problema, es que con muchos problemas al final hasta que este gobierno no se los
encuentra no pone soluciones y no pone remedio a esas cuestiones y eso es lo que
tendrían que hacer.
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Nosotros ni criminalizamos, y yo creo que los grupos proponentes tampoco
criminalizan, lo que quieren son soluciones, que para eso son ustedes los
responsables políticos, soluciones. Y eso, es lo que están pidiendo aquí y eso es lo
que también nosotros le pedimos, aporten ustedes aquí qué soluciones van a
realizar para solucionar esta problemática que están poniendo encima de la mesa.
Pónganlas encima de la mesa, hablemos, pero claro lo que no se vale aquí es la
oposición no tiene razón y la oposición se equivoca, pero no explican por qué se
equivoca y no explican cuál es la realidad, pues no señores, pongamos soluciones,
pongan ustedes soluciones que para eso son los responsables políticos y eso es lo
que tienen que hacer y eso es lo que pedimos en este caso los partidos políticos
pero en este caso también las entidades que están trabajando por la accesibilidad y
a las que se debería escuchar mucho más porque este gobierno también, estamos
hablando muchísimo de participación y de diálogo, participen con las entidades
también, escuchen sus reivindicaciones, escuchen sus propuestas, pongámonos
todos de acuerdo juntos.
Este es un tema, lo digo en serio, igual que en otros temas, nos podemos poner de
acuerdo todos dejando peleas partidistas fuera y esto es lo que tenemos que hacer
y nosotros desde Ciudadanos en este caso queremos hacerlo así. Pongámonos
todos de acuerdo, pongan ustedes soluciones, nosotros también pondremos las
nuestras pero hablemos, dialoguemos y pactemos pero es que ustedes a veces
tampoco lo hacen, entonces les tenemos que pedir que dialoguemos todos juntos,
entidades, vecinos, afectados y que entre todos podamos mejorar el sistema, y lo
repito otra vez, puede ser un buen sistema pero vamos a mejorarlo entre todos y
cuando hablemos de diálogo hablemos de diálogo de verdad y pongamos
soluciones entre todos a un sistema que puede ser bueno, pero que estamos
viendo que ha generado problemas.
En cuanto a la propuesta para la creación de una moneda local propia aquí en
L’Hospitalet, nosotros les tenemos que decir que, sinceramente, es nuestra opinión,
no le vemos ninguna motivación a crear una moneda local en esta ciudad. Ustedes
afirman que la intención es incentivar el comercio, incentivar el emprendimiento y su
opinión, en este caso no la compartimos. Creemos que para incentivar a los
emprendedores e incentivar a los autónomos, pues este gobierno y el resto de
partidos deberían haber puesto en marcha medidas también que nosotros
presentamos aquí ¿no?, como reducir la burocracia, reducir las tasas a
emprendedores, reducir todos estos impedimentos que afectan a que los
emprendedores y pequeños comercios puedan poner en marcha sus negocios.
Les voy a dar algunos argumentos sobre la moneda local que ustedes afirman,
afirman ustedes que esta moneda pues circula más veces y que genera más
actividad, claro, es que esto se debe a que nadie desea tenerlas porque es una
moneda que no es oficial, que ustedes se inventan para intentar generar el
comercio. Claro que genera más actividad y claro que la gente intentaría
desprenderse de ella porque no es oficial. Si yo tengo una moneda no oficial en mi
bolsillo, ¿qué hago?, me quiero desprender de ella y por eso genera más actividad
pero es una actividad ficticia y con esta moneda local su idea, la que ustedes
afirman, es que el ayuntamiento y lo que proponen, es que paguen una pequeña
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parte de la subvenciones de las nóminas y de las compras con esa moneda local.
En la exposición no lo han dicho pero ustedes lo podrían, los señores de Esquerra
que lo proponen, podrían decirlo que van a pagar nóminas, que van a pagar
subvenciones, o que van a pagar a proveedores con esa moneda local. Lo podrían
haber dicho, a ver qué opina la gente que estamos aquí sobre esta forma de hacer
comercio, de generar economía.
Luego también se ha hablado aquí del pacto local del comercio, y en ese pacto
local del comercio que puso en marcha este gobierno, se afirma textualmente que
van a trabajar en el conocimiento de medidas como ésta y bueno, traducido al
lenguaje habitual, al final, que no lo van a poner en marcha.

Essent les 12:18 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

Cuando dicen que lo van a estudiar y que lo van a intentar implantar y que lo están
estudiando y que lo están reestudiando, es un eufemismo que utiliza siempre el
gobierno de Núria Marín, que ahora no está, para decir que al final no lo van a
hacer. Por lo tanto, nosotros también estamos en contra y vamos a votar en contra.
Gracias.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Buenos días, empiezo yo ya que se ha hecho la última intervención hablando de la
moneda local. Bueno, en primer lloc dir que el PSC votarà en contra d’aquesta
moció, però donaré una explicació del nostre posicionament respecte a aquesta
moneda local.
Aquest és un projecte que influeix en el comerç i també en altres àmbits, si que és
veritat que els proponents de la moció ho contemplen, que hi ha diferents àmbits
afectats per aquesta moneda local, però encara hi ha molts interrogants. També ho
comentava la companya de iniciativa esquerra unida i alternativa, que en els
diferents municipis que s’ha posat en marxa, s’està evolucionant i s’estan fent
canvis de com implantar i com posar en marxa aquesta moneda, ho dic també
perquè, justament a Sta. Coloma la moneda única es va començar a treballar ja a
l’any 14-15, es va posar en marxa a l’any 17 i de tota la moneda que es va posar en
circulació només es va consumir, o només es va gastar un 5% d’aquesta moneda
que s’havia emès, o sigui que penso que és una cosa que es té que començar a
treballar i anar evolucionant. Si que és veritat, que s’han pres altres alternatives,
però que encara penso que hi ha molts interrogants que s’han de treballar en
aquest sentit. Nosaltres quan parlem, per exemple de posar una moneda única s’ha
de decidir si es tracta d’una moneda virtual o no, hi ha municipis que és virtual, hi ha
altres que no ho és, si té una equivalència al euro? que marc econòmic té? i
sobretot estudiar i difondre a les diferents associacions de comerciants,
cooperatives, sindicats aquesta moneda. També és molt important perfilar quins
seran els beneficiaris de posar en marxa aquesta circulació, també es comentava
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que la moneda que s’ha posat ara en marxa a Barcelona, a l’eix del Besòs, és una
moneda més ciutadana, que té per mi una traducció de donar sortida a la gent que
té aquestes ajudes perquè pugui mantenir aquesta despesa que fan a la nostra
ciutat doncs que es pugui consumir al propi comerç de la nostra ciutat, per això
comentava que encara hi ha molts dubtes i molts interrogants respecte a aquesta
moneda única.
Cal treballar-ho, perquè les coses quan es diuen de fer ja una prova pilot, es té que
treballar molt, es té que treballar en aspectes tecnològics, econòmics, legals,
perquè son coses que posar-ho en marxa no es pot dir d’avui per demà que es
posarà en marxa i com molts dels grups de d’aquí de l’oposició feien el comentari, si
que és veritat que a partir de l’aprovació del pacte local del comerç, sabeu que és
veritat que es va treballar en una sèrie de propostes i eixos, que es va treballar
durant tot un any amb les diferents associacions de comerciants, de la Unió de
Botiguers, del gremi d’hostaleria, els sindicats i si que és veritat que algunes
d’aquestes propostes que van sortir d’aquest any de treball, va ser aquesta moneda
única, però tinc que dir, que no va ser una proposta com molt consensuada per
totes les persones que formaven part d´aquest grup de treball. Justament només va
ser una associació la que va posar sobre la taula aquesta petició, es parlava molt
més de fer una targeta de fidelització del nostre comerç, veiem com més
contrapartida per al comerç de la nostra ciutat, per això tinc que dir que és una cosa
que si que està dintre de les propostes i els eixos del pacte local, tinc que dir que si
que es farà aquest estudi. Dic que es farà perquè les propostes que formen part del
pacte local, no com a vegades ha comentat alguna força política que és un paper
mullat, les coses que estan en el pacte local no serà paper mullat. Per això
justament, no podem avui votar a favor d’aquesta prova pilot perquè nosaltres hem
dit que farem un estudi, i l’estudi el farem i serà una realitat. Quan ja es comenci a
treballar en l’observatori amb les persones que ho portaran endavant, aquests
projectes més concrets, però aprovar una prova pilot no, perquè ja seria agafar el
compromís de que ho portarem a terme i encara, com comentava abans, hi ha
molts dubtes, molts interrogants per poder portar-ho a terme, però si que és veritat
es farà l’estudi i serà un dels primers estudis que es podrà fer des de aquest
observatori del pacte local. Gràcies.
Essent les 12:25 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Si bé, per respondre a alguna qüestió. Els agraeixo a tothom que hagin votat a favor
d’aquesta moció per donar suport a les reivindicacions tant de material com de
personal del cos de bombers, però ara hem de posar fil a l’agulla. Va més enllà de
votar una moció i per tant, s’ha de traslladar al govern de la Generalitat malgrat la
voluntat que diu tenir, perquè la va tenir també el 2017 i encara estem per adoptar
algunes mesures, que ha de continuar endavant i que els pressupostos no sé si
s’aprovaran o no, però això és una emergència nacional.
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Respecte al tema de Mobike, dir-li que també agraeixo els comentaris que m’han fet
alguns grups. Crec que sí, que hi ha alguns problemes, però la prova és una prova i
la prova en funció del temps que té, potser ens donarà molt més èxit del que
pensem.
En aquests moments, el sistema que tenim, que hem posat a prova en aquesta
ciutat, és un sistema que diem porta a porta. És un sistema que permet la llibertat
dels usuaris i que efectivament en alguns casos pot comportar problemes de
mobilitat perquè les puguin deixar en alguns llocs que impedeixen el pas de
determinats vianants.
Nosaltres el que estem fent amb aquesta empresa, després intervindrà el Sr.
Jiménez i també els hi dirà, és adoptar una sèrie de mesures que serviran per
corregir efectivament aquest tema. Dir-los que pel que respecta a la qüestió que em
plantejava vostè de la informació, escolti, m’ho van dir en el passat Ple. Jo no vaig
voler contestar, vostè sap que aquest decret de la regidoria de mobilitat va venir al
Ple de setembre. Era públic i notori i no em digui que no hem fet reunions i no em
digui que en això hi ha cap secret. Si vostè vol més informació, no té més que
trucar-me i parlem del tema. No tinc... però el decret va passar per aquí, per aquest
Ple, al setembre.
Per tant, han de ser curosos també com diuen les coses. En l’apartat de decrets de
les tinències d’alcaldia i dels regidors d’aquest govern hi passa aquesta informació.
M’ha donat la impressió que volia ocultar alguna cosa i això no és així. Gràcies, Sra.
Alcaldessa.
Posicionament de la número 16, en contra.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un nou torn d’intervencions pels
grups proponents.
SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Suposo que hi ha poc temps. Però sí dir, tal i com deia abans, que espero que les
previsions del govern de la Generalitat en això no fallin i que des del cos de
bombers tinguin cobertes les necessitats més elementals.
Però dir que en aquest moment inclús a la caserna de L’Hospitalet, hem parlat
abans de com és aquesta ciutat i de les necessitats que té, no disposem per
exemple d’una llitera d’extracció amb seguretat per persones amb mobilitat reduida,
per treure per la finestra aquestes persones. Això seria un exemple; màscares de
rescat per intoxicació de fums; equips portàtils d’il·luminació; material de rescat urbà
i kit d’obertura d’habitatges i equipament d’emergència radiològic, químic i biològic.
A L’Hospitalet tots saben que hi ha infraestructures d’aquestes característiques.
Vull dir que no és un tema pressupostari, és un tema urgent. Ja sé que va contra un
pressupost, però és un tema urgent.
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Respecte al que em deien vostès de la Guàrdia Urbana, no crec que en aquests
moments estigui amb aquesta falta de material, almenys pel que jo sé. El conveni
col·lectiu està en vigor i aquest govern paga religiosament el que s’ha compromès.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Respecte a la moneda local, primer aclarir que això no és cap, com la portaveu del
Partit Popular manifestava, que això era una moneda republicana o
independentista. Vostè veu independentistes o republicans a qualsevol lloc. És una
moneda que està instal·lada a més de mil ciutats i és de l’àmbit local.
Ens sobta, no ens sobta tant tampoc, que el Partit dels Socialistes voti en contra en
aquells aspectes que anuncien en el pacte de comerç i això el què demostra és que
aquest pacte de comerç, tal i com ha manifestat Esquerra Republicana, quan
concretem les propostes, el PSC no les compleix, perquè aquest pacte de comerç
únicament és una declaració d’intencions, que no té cap tipus de partida
pressupostària per desenvolupar aquelles propostes concretes i que vostès l’únic
que buscaven en el seu moment era fer-se una foto, perquè el que demana aquesta
moció és únicament crear una comissió per concretar aquesta cosa que vostès
anuncien en el pacte de comerç.
I també manifestar al Partit Popular que vostès no són garants de la defensa del
comerç i del petit comerç de L’Hospitalet, ni tampoc de Catalunya i així ho fan quan
vostès impugnen la llei catalana del comerç aprovada pel Parlament de Catalunya o
la llei d’horaris.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Deia el Sr. Jesús Amadeo que el govern se había encontrado aquel problema de
accesibilidad. No se lo ha encontrado, lo han provocado ellos poniendo 500
vehículos en la calle, en una ciudad en la que muchas aceras no hacen metro y
medio de ancho. Entonces entra en contradicción directa con la propia ordenanza
de movilidad que establece que se tienen que dejar tres metros para peatones.
Algún concejal como el tránsfuga seguía negando el problema, despreciando un
poco las quejas de los vecinos, diciendo que es residual. No creo que sea tan
residual para personas invidentes o con problemas de movilidad. Los 146.000
viajes lo que demuestran es que existe esa necesidad, lo que pasa es que el
problema es la elección que hace el gobierno con este sistema, que sí que se ha
prohibido en otras ciudades.
La irresponsabilidad es no haber adaptado antes la ordenanza de movilidad porque
el PSC lo que ha hecho es votar en contra del cumplimiento de la ordenanza de
movilidad y la propia licencia de uso. No existen equipos que hagan redistribución
por toda la ciudad, la zona norte está completamente sin bicicletas, no hace falta
más que bajarse la aplicación para comprobarlo. Yo me baje la aplicación y fui a dar
un paseo y en media hora me encontré un montón de incidencias y bicicletas que
estaban muy mal estacionadas, en medio de parques tiradas. Entonces, no hay un
equipo que las recoja y se pedía antes un acuerdo político, pues deberían haber
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escuchado a los grupos municipales cuando tuvimos la reunión en vez de
ningunearnos y darnos información parcial en aquella reunión. Muchas gracias.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Sr. Rafa Jiménez miri, hem deixat el twitter, som aquí. M’és igual. M’ha dit no sé
quants viatges en positiu. És que haurien de ser tots. És evident que és una
implantació del tema, però vostè imagini’s una persona que té dificultats de mobilitat
en un carrer estret i que desgraciadament el que sempre aparca malament la
bicicleta l’aparca en aquell carrer, que jo prop del meu carrer, clar jo només penjo
una foto, si la penjo cada dia em diran, hòstia que és pesat, però és que el
problema l’estem patint.
No presentem una moció per anar contra l’equip de govern. És un error pensar això.
És a favor, tenim un problema, l’hi hem de buscar una solució. Li estem dient uns
quants grups i tots els que han votat que tenim un problema i unes entitats que han
firmat un manifest li estan dient que hi ha un problema. Formem tots part de la
solució, sí o no? Gràcies.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. JIMENEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sr. Monrós, a populismo últimamente nadie gana a PDECAT, nadie. No usemos
según qué minorías para hacer más grandes los problemas de lo que son. Yo
entiendo perfectamente los problemas de accesibilidad de esta ciudad, lo entiendo
perfectamente, lo que sí que pido es un poco de respeto porque lo hemos trabajado
siempre además en este sentido.
La empresa ha propuesto, el jueves tuvimos una reunión con la empresa y propuso
ciertas mejoras. Propuso 15 zonas más de aparcamiento esta vez en calzada y lo
que sí que propuso fue una innovación en su sistema que era marcar las calles
estrechas las calles que tienen aceras de menos de tres metros como zonas de no
aparcamiento en la aplicación, para poder o bloquear que no se pueda aparcar allí
o para poder sancionar a los usuarios que lo hacen, para ellos poder costear la
recogida.
Que no existe recogida es mentira, directamente. Todas la incidencias que se
pasan desde Guardia Urbana o todas las incidencias que ha recibido la plataforma,
están solucionadas entre dos o tres horas. Todas. Todas. O sea que aquí nos
podemos inventar los datos, pero los datos existen.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Intentarem ser ràpids en l’explicació. El tema de Mobike és un acord entre una
empresa privada, signats uns acords entre una empresa privada i l’ajuntament de
L’Hospitalet que li atorga una llicència d’ocupació temporal de la via pública.
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Bé, en aquest acord hi ha un “fotimer” d’acords inclosos i és que no es compleix
pràcticament cap. El que demanem en la moció és que es compleixi el que han
signat: Mobike disposarà d’equips de dedicació exclusiva durant les 24 hores per la
gestió de les bicicletes; l’adjudicatària disposarà, Mobike, d’un servei de reubicació
de bicicletes per al seu trasllat a les àrees d’estacionament preferent; l’adjudicatària
disposarà d’un servei de retirada de bicicletes avariades o mal estacionades en
menys de dues hores, a requeriment del ciutadà, serveis tècnics municipals o
Guàrdia Urbana; l’adjudicatària disposarà d’un servei d’atenció telefònica des del
primer dia que van signar l’acord. No que ara facin una millora i una proposta. No,
no, des del primer dia que van signar, tot això ho van signar. L’adjudicatària
disposarà d’un servei d’atenció telefònica de 24 hores al dia els 365 dies de l’any.
I també va signar aquest ajuntament, també va signar que és el responsable que es
compleixin els acords que van signar. En cas de no complir per part de Mobike, les
condicions tècniques establertes, l’ajuntament rescindirà la llicència de concessió.
Això és el que els hi diem, l’incompliment de les condicions i requisits als que es
troba subjecta aquesta llicència. Això, tot el que he llegit i molt més, podrà donar
lloc a la seva revocació. És això, el que demanem és, mirin si el que va signar
l’empresa, que és una empresa privada que està utilitzant el nostre espai públic
amb bicicletes, però podria ser amb una altra cosa. És millor que ho facin amb
bicicletes, clar que sí, però és una empresa privada, i és una empresa privada que
té un model de negoci concret, un model que es basa sobretot en l’única diferència
que té amb la resta de multitud d’empreses privades que ofereixen un servei de
lloguer de bicicletes, en que vostè deixi, abandoni la bicicleta on vulgui. És l’única
diferència. No tenen cap altra diferència en el seu model, ni de negoci, ni de servei
que ofereixen. Cap altra.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Em sap greu que el Sr. Rafa Jiménez que m’ha acusat de populisme hagi marxat de
la sala de Plens, però el tema és el que tothom ha dit. Hi ha un problema, busquem
una solució. Hi ha una persona que sempre s’entesta que quan se li posa un
problema sobre la taula, sembla que anem contra ell.
No, no, escolti miri, el sistema pot ser molt bo, pot ser el que vostè vulgui, però què
passa? Que poden deixar les bicicletes on vulguin? Què hem denunciat? Que a on
vulguin no es poden deixar les bicicletes perquè això causa problemes. Tenim el
problema identificat?. Sí. L’hi busquem la solució?. En el cas que m’ocupa,
especialment pel que diu el Sr. Rafa Jiménez, sembla que no vulgui afrontar el
problema que li estem dient, perquè nosaltres volem que hi hagi una solució. És a
dir, el que m’agradaria a mi, i crec que ens agradaria a tots, és que des de que s’ha
implantat el Mobike no estiguéssim parlant del Mobike, perquè seria un sistema
perfecte. El sistema no és perfecte? Solucionem-ho i no em vagi explicant sempre
que hem fet 25.000 reunions amb l’empresa perquè des de que les han fet li diré
que el que veuen els ciutadans de peu és que les reunions que han fet amb
aquesta empresa són improductives, perquè si sortim al carrer i donem una volta
per L’Hospitalet, ens trobarem més de 100 bicicletes mal aparcades. Vol dir que les
reunions amb aquesta empresa són infructuoses. Aquest és el problema.
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El problema no és només l’incivisme, és que l’incivisme amb aquest sistema
d’implantar la bicicleta el poses facilíssim. Solucionem el problema i no ens faci
culpables de presentar una moció i dir que nosaltres som els que fem populisme i
anem en contra del sistema, que el que es troba una bicicleta al mig de la porta i té
dificultats per caminar o va amb un carret de nens o va amb cadira de rodes. L’altre
dia em va dir que havien de baixar amb un carrer de prioritat invertida al mig del
carrer, quan el carrer no era de prioritat invertida. És que per Déu! Per Déu!
Solucionem el problema. Nosaltres volem formar part de la solució del problema,
però clar, ens aboquen contra la solució perquè no som equivocats. Nosaltres no
vam signar el contracte amb aquesta empresa.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En la mateixa línia que el Sr. Monrós, nosaltres des del Partit Popular no
qüestionem en cap moment el model, nosaltres considerem que és un model que
és bo, que a més a més ens paguen per fer ús de l’espai públic. El que considerem
és que tenim l’oportunitat, que estem en fase de prova pilot per millorar totes
aquestes deficiències que es poden esdevenir del mal ús per part d’alguna gent que
de manera incívica pensa que qualsevol punt de la ciutat és idoni per deixar la bici
tirada.
En qualsevol cas nosaltres no criminalitzem, perquè hi ha moltíssimes persones
que fan ús i fan un ús bo i positiu i cívic, però sí que és veritat que hi ha molta gent
que no ho fa. Llavors, qui és el responsable? Per a nosaltres, l’Ajuntament i a partir
d’aquí l’ajuntament té la responsabilitat de demanar a l’empresa que compleixi les
coses que ha firmat. A partir d’aquí, nosaltres pensem que ara és el moment idoni,
ara hi ha crec 500 bicis en circulació per tota la ciutat, però és que a la primavera hi
haurà com a mínim, 1.000. per tant, si ara ja és una bogeria, imaginem a la
primavera quan hi hagi encara més.
En aquest sentit també volia matisar al Sr Jiménez que ara ha sortit, minimitza les
crítiques dient que només hi ha 8 crítiques registrades a l’ajuntament i després a
twitter que són 6 persones, que són perfils falsos i que tenen uns interessos
darrere. Jo li puc presentar gent que no fa servir ni el registre de l’ajuntament, ni
twitter, que estan queixosos d’aquest servei i que lamenten que a l’hora de circular i
caminar per la seva ciutat, que es troben impediments, ja no només de la pròpia
circulació sinó a més a més un afegit com són les bicis.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Es veu que la resposta del regidor trànsfuga és que tampoc són pedres de 50 quilos
i si a algú li molesten que s’aixequi i les retiri. És una vergonya que a més es passi
la responsabilitat al ciutadà que li molesti que faci la denúncia, perquè després quan
es denuncia no es respon, no s’actua i no hi ha cap equip que faci ni la retirada, i
insisteixo, no es fa una redistribució per tota la ciutat, perquè només cal baixar-se
l’aplicació per veure que la zona nord està deserta.
Jo vaig baixar-me l’aplicació, vaig donar-me una volta i vaig trobar un munt
d’incidències i òbviament no vaig penjar-les al twitter perquè presentàvem la moció,
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però és una realitat que s’hi troben molts ciutadans.
Nosaltres, insisteixo, seguim apostant per un model de bici compartida pública, no
amb una empresa privada, perquè existeix aquesta demanda, perquè aquests
viatges que es fan ho demostren, però a més que estigui connectat amb Barcelona,
perquè ara ens trobem que tenim un model de bici compartida que només és per a
L’Hospitalet, quan hi hauria molta més demanda si poguéssim connectar de manera
intermodal, podem compatibilitzar diferents models de transport, anar en metro i
tornar en bicicleta per exemple, i connectar amb municipis veïns i això no es fa.
I la resposta no pot ser menystenir i riure’s de la gent i dir que si algú li molesta
aquest tipus de bicicleta, que les mogui, que tampoc són pedres de 50 quilos.
Moltes gràcies.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muy breve, sobre el sistema de bicicletas compartidas. De verdad que 40 años
de gobierno socialista lo único que hacen es que ustedes ninguneen o intenten
siempre generar que la oposición es el culpable. La oposición, los partidos políticos,
6 partidos políticos de este ayuntamiento hemos presentado una propuesta,
algunos la hemos presentado conjuntamente y otros la hemos apoyado. Y lo que
hemos hecho, es presentarles una demanda ciudadana igual, que la han firmado
muchas entidades ciudadanas de esta ciudad, a partir de aquí, ustedes le dan la
vuelta y empiezan a cargar contra la oposición, que lo que les pido a ustedes es
soluciones, pues señores, pidamos soluciones, hagamos soluciones pero hablemos
y las hagamos entre todos.
Lo que no puede ser es que ustedes como gobierno ninguneen de esta manera. La
oposición y no les hagan caso a sus demandas, que al final parece que la oposición
es el culpable de que existan los problemas en esta ciudad, no, ustedes son los
responsables, pongan ustedes las soluciones, hagan cumplir los acuerdos, claro
que sí, hagan cumplir los acuerdos y la oposición está aquí para fiscalizar y está
aquí para controlar su acción de gobierno y para pedirle responsabilidades que es
lo que estamos haciendo aquí.
Nadie se ha puesto en contra de nada, nadie, pero claro, es que claro, esto viene
acumulado pues desde lo de siempre, tantos años, pues generan ustedes que se
piensen ustedes que está todo perfecto, todo perfecto. En esta ciudad está todo
perfecto, se piensan ustedes que el ayuntamiento es su casa, que la manejan
ustedes como quieren y que hacen ustedes con ello lo que quieren, pues no
señores, ahora hay oposición que les controla, les vigila y les pide
responsabilidades y de aquí a unos meses ya veremos, si a lo mejor ustedes que
están en el gobierno ahora pasan a la oposición que de verdad, con acciones como
ésta, se lo merecerían mucho.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, alguna cosa a dir. Hombre, yo, si me permite, ni le ninguneo ni se me ocurrirá
ningunearle. Por tanto, en eso yo le pediría un poco de atención también Sr. Jesús,
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porque eso no es… no tengo ninguna intención ni a usted ni a ningún miembro de
este consistorio. Al menos que quede claro, yo lo digo y creo que en eso expreso la
posición de todo mi grupo.
Este es un sistema, como puede haber otros sistemas y eso es evidente que tiene
conflictos y es evidente que en ciudades por ejemplo como Madrid, que lo utiliza,
pues tiene muchísimos conflictos también. Pero miremos un poco, elevemos un
poco la mirada. Es evidente que se ha de hacer cumplir, no un contrato, sino una
licencia a precario que se da durante un tiempo para hacer una prueba sobre todo
por el criterio pedagógico también de que la población, los vecinos y vecinas, vayan
viendo cómo funciona un sistema de este estilo.
Hay algunas cuestiones que salen en medio que parecerían tangenciales pero que
son importantes, una de ellas es la conectividad entre municipios. El área
metropolitana está en este momento con nosotros, con los técnicos de este
ayuntamiento, estudiando el tema para otros municipios y con Barcelona hemos
tenido algún conflicto que es común. Ellos lo han tenido con nosotros y nosotros
con ellos porque yo tengo un museo de Bicing en la calle Arquímedes. Tengo un
museo de las casas que corren por toda Barcelona y que me aparecen atadas en
un árbol, atadas en una farola o perdidas en cualquier barrio o en un balcón. Esto
ha pasado, pero para mí el problema no es del equipo de gobierno de Barcelona.
Tengo que hablar con ellos, intentar solucionarlo porque al final tiene usted razón,
ha de haber una permeabilidad y lo dejo aquí.

SRA. ALCALDESSA
Jo crec que han quedat suficientment debatudes les tres mocions. La primera
queda aprovada, la que fa referència a sol·licitar la millora de les condicions
laborals del cos de bombers de la Generalitat. Per tant, ens hem...

Diversos regidors intervenen sense micròfon.

No, no, ja està. Per tancar? En tot cas, ara obriré el torn però quedaria aprovada la
moció de millorar les condicions laborals del cos de bombers de la Generalitat, per
tant, crec que ens hem de felicitar perquè serà, penso, l’única moció que aprovarem
per unanimitat i crec que això és important en defensa, no només del cos de
bombers, sinó de la seguretat de tots els ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet i
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Per tant crec que és prou important que
no només quedi en paraules sinó que això es pugui convertir en realitats i en fets.
Més enllà d’aquesta moció aprovada, quedaria rebutjada la número 16, la número
18 i en tot cas, per als que feien la proposta queden dos minuts. Hi ha cap paraula
més? Sr. Christian un minut. Sr. Nieto un minut.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
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Sí. Responsabilitats de que es compleixi allò que està acordat aquestes son, per
una part de l’empresa privada que ha de complir el que signa, i per una altra part de
l’ajuntament que ha de vetllar perquè es compleixi el que ha signat i darrera de tot
això, que compleixin la normativa uns i altres, que compleixin la normativa.
Més enllà d’això els hi vam dir que en una ciutat com aquesta, amb quilometres de
trams de carrils bici, en una de les ciutats més agressives de l’àrea metropolitana
amb els usuari i usuàries de bicicleta aquí jo no estic parlant per ningú, parlo per mi
mateix, una ciutat on és un perill quotidià circular en bicicleta des de fa dècades,
aquesta ciutat, la nostra era un perill, els hi vam dir a la reunió prèvia a la que vam
anar, era un perill posar 500 bicicletes a l’espai públic sense fer res més que posar
les bicicletes i amb un model com aquest que no preveu en cap moment com
recollir aquestes bicicletes, en una ciutat com L’Hospitalet, no en una ciutat com
Barcelona. Sense cap connectivitat nord-sud, sense cap connectivitat est-oest,
sense cap carril bici, ni un sol centímetre de carril bici segregat, amb tot això
col·loquem 500 bicicletes a l’espai públic sense llocs on ancorar, on fer l’ancoratge,
era una irresponsabilitat i té molts problemes i està generant molts problemes, i ja
està.

SR. NIETO (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Simplement, reafirmar i sumar-nos, que no ho hem pogut fer abans a l’ intervenció.
Els serveis públics són qüestions d’Estat, els elements de seguretat pública són
qüestions d’Estat, no hi ha cap excusa, ni cap demora més que puguem sostenir o
mantenir. A més, a L’Hospitalet i a altres parcs de bombers del Baix Llobregat, com
el Prat, va la vida dels nostres ciutadans-ciutadanes, va de serveis públics i resituar
aquí, a vegades parlem de pressupostos i déficits fiscals i d’inversions, la manca,
abans parlàvem en el debat de pressupostos sobre els ingresos irrisoris a les arcas
municipals de la Generalitat, també hem de sumar els serveis directes que presta la
Generalitat a la nostra ciutat en salut, educació i en aquest cas, la moció que ens
porta.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, senyor Nieto, gràcies. Doncs repeteixo, quedaría aprovada la numero 15 i
rebutjada la numero 16 i la numero 18 amb el compromís que s’ha expressat per
part de l’àrea gestora d’aquest sistema de mobilitat d’anar millorant aquest sistema,
aquest servei que en fi, no sigui un problema sino que sigui doncs una solució per
molts ciutadans i ciutadanes.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovada la moció
numero 15, rebutjades les mocions 16 i 18 amb el resultat de la votació que es
recull a continuació en cadascuna d’elles. Així mateix declara, a instància dels
proponents, retirada la moció numero 17.

PSC-CP amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES-E
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MOCIÓ 15.- PER SOL·LICITAR LA MILLORA DE LES
LABORALS DEL COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT.

CONDICIONS

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
estant absent el Sr. Jesús Husillos Gutierrez, regidor del grup polític municipal del
PSC.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Des de fa anys, els diferents sindicats de bombers de la Generalitat denuncien
mancances estructurals pel que fa a personal, la manca de reposició de les
jubilacions produïdes durant els darrers anys i les previsibles a curt termini, així com
l’envelliment de les infraestructures de la Direcció General, del parc mòbil i el dèficit
de vehicles actuals, la falta de vestuari i de material operatiu necessari per
intervenir en l’atenció a les emergències.
Aquestes denúncies van portar a la redacció del Pla estratègic de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d'Interior
per al període 2017-2022.
L’objectiu principal del Pla estratègic era identificar les necessitats actuals de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, per posteriorment,
estructurar-les en 5 plans diferenciats:
• Pla de desplegament de recursos humans per identificar les necessitats actuals i
futures pel que fa a personal.
• Pla de renovació i adquisició de vehicles per analitzar tant l’estat actual del parc
mòbil com les necessitats futures.
• Pla de renovació i manteniment de materials per identificar i quantificar les
mancances de tot aquell material operatiu necessari per intervenir en la resolució de
les emergències.
• Pla de renovació i manteniment del vestuari per estudiar la substitució de la
totalitat del vestuari operatiu dels bombers.
• Pla d’inversió en infraestructures per analitzar l’estat actual dels parcs de bombers
i les intervencions necessàries per mantenir les instal·lacions en condicions
òptimes.
Mitjançant l'acord Gov/126/2016, de 27 de setembre, en relació amb el Pla
estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del
Departament d'Interior per al període 2017-2022 (D.O.G.C. 29 setembre ) es
realitza l’aprovació del Pla que arriba a les següents conclusions:
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• S’han identificat les mancances pel que fa a recursos humans, les quals, si ens
centrem en el cos de Bombers, representen una mancança estructural actual de
247 efectius i una mancança futura que es produirà a causa de les jubilacions
durant el període 2017-2022 de 684 efectius.
• S’ha comprovat la necessitat de renovar 247 vehicles de propietat i d’incorporar 85
vehicles nous.
• Es proposa renovar tot el material operatiu obsolet, incorporar els materials
necessaris per a la prestació correcta del servei i planificar l’adquisició de tot el
material operatiu fungible.
• Es proposa substituir la totalitat del vestuari operatiu.
• S’han analitzat les inversions necessàries que s’han de fer a les instal·lacions dels
parcs de bombers professionals, dels parcs de bombers voluntaris i dels serveis
centrals.
• S’ha fet la planificació anual i modular en el període 2017-2022 per implantar els
cinc plans definits.
• S’ha fet la valoració econòmica de la inversió necessària per dur a terme la
globalitat del Pla estratègic, que és de 207.178.059,30 €, i que representa una
inversió mitjana anual de 34.529.676,55 €/any.
Les centrals sindicals afirmen que des de la seva aprovació no s’ha produït cap
millora i així ho han fet palès en diferents accions aquest novembre com la
denúncia davant la Sindicatura de Greuges o la concentració davant les portes del
Parlament, mentre que des de la Generalitat, aprofitant el relleu a la Direcció
General, es treballa en una nova bateria de propostes dins el nou “Pla 2025”, sense
encara haver aplicat les anteriors.
Atès que el Decret 74/2014, va imposar la realització de 102 hores més de les que
es venien realitzant, pagades per sota de l'hora ordinària, acumulant un total de
1790 hores/any, que van perjudicar els drets laborals del col·lectiu.
Atès que l’any 2017 els bombers/es professionals van haver de realitzar més de
500.000 hores extres per mantenir els mínims legals per guàrdia.
Atès que davant aquesta situació insostenible els Bombers de la Generalitat han
decidit deixar de fer hores extraordinàries, quedant actualment els parcs de
bombers per sota dels mínims legalment establerts.
Atès la reiterada denuncia pública del mal estat del material que ha de protegir els i
les professionals en cas d’actuació
Atesa la gran inseguretat que això provoca a la nostra ciutat, no podent garantir a
dia d’avui el parc de bombers un servei de mínims i davant un risc de demora si
ocorre simultaneïtat de serveis.
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El Ple, a proposta del grup polític municipal Socialista amb l’adhesió del grup polític
municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, acorda:
PRIMER.- Donar suport a les reivindicacions per garantir unes condicions laborals
dignes al Cos de Bombers de la Generalitat.
SEGON.- Instar la Generalitat de Catalunya a donar compliment al del Pla
estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del
Departament d'Interior per al període 2017-2022 així com al nou Pla 2025.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a incorporar les partides
pressupostàries necessàries per l’aplicació de les mesures necessàries per garantir
la seguretat de la ciutadania.
QUART.- Traslladar els següents acords a la Generalitat de Catalunya, al Parc de
Bombers de L’Hospitalet i a les seccions sindicals de Bombers de la Generalitat de
UGT, CCOO, CSIF, COS i CATAC.
MOCIÓ 16.- SOBRE LA PROVA PILOT POSADA EN MARXA PER
L'AJUNTAMENT
AMB L'EMPRESA MOBIKE I ELS PROBLEMES
D'ACCESSIBILITAT GENERATS.
Es dóna compte de la moció, presentada de forma conjunta pels grups polítics
municipals d’ERC, PP, CiU i CUP-PA que sotmesa a votació, ha estat rebutjada
amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito i del REGIDOR i REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr/a. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 12 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i 2 vots d’abstenció
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs: Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro
Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 17.- PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS EN VAGA DE FAM.
A petició dels grups polítics municipals proponents de la moció, CiU, amb l’adhesió
d’ERC i CUP-PA, de conformitat amb el que preveu l’article 45.3 del Reglament
Orgànic del Ple vigent, es declara retirada la moció de l’ordre del dia del Ple.
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MOCIÓ 18.- PROPOSANT LA CREACIÓ D’UNA MONEDA LOCAL PRÒPIA DE
L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció, presentada de forma conjunta pels grups polítics
municipals d’ERC i CUP-PA que sotmesa a votació, ha estat rebutjada amb 19
vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres., Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i Márquez i dels REGIDORS i
LA REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs/a. Rafael Jiménez Ariza, Cristina Santón
Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; amb 3 vots a
favor; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García
Muñoz i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i 3 vots d’abstenció
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; assistents presents en el moment
de la votació, restant absents l’alcaldessa, Sra. Núria Marín Martínez, del grup
polític municipal del PSC i el Sr. Christian Giménez Márquez regidor del grup polític
municipal de la CUP-PA.

MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit
Socialista de Catalunya, número 19, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Passaríem a les mocions individuals. Crec que hi ha alguns grups que abandonen
el Ple. Els hi desitjo bones festes i un excel·lent 2019. Abandona Esquerra...
Diversos regidors intervenen sense micròfon.
Si se’n van aquí no han expressat res. En el Ple no s’ha expressat res; en aquest
Ple hi ha un ordre del dia que en tot cas, que jo hagi sentit, jo no he sentit
absolutament res. Per tant comencem les mocions individuals, començant per les
del Partit dels Socialistes de Catalunya.

El Sr. Garcia Acero intervé sense tenir el torn.
Un moment, un moment. Amb tot el respecte, hi ha un ordre del dia que s’ha de
respectar, per tant si vostès tenen, esperin a que tinguin... l’ordre del dia perdó, aquí
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hi ha un ordre del dia que està enviat amb temps i en forma des de fa no sé quantes
hores, per tant comencem en tot cas si vostès volen fer el que creguin convenient,
quan toqui el seu torn, ho podien haver fet fa tres minuts, cinc minuts perquè la
decisió de marxar del Ple no crec que l’hagin tingut en aquests últims segons els
tres grups polítics. Per tant, continuem amb el Ple. Mocions individuals. Partit dels
Socialistes de Catalunya. La número 19.
Molt bé. Té la paraula el Sr. Belver per a la seva presentació.

Essent les 13:03 hores, abandona la sessió el Sr. José María García
Mompel regidor del Grup Municipal del PSC-CP.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Per presentar aquesta moció de recolzament als
pressupostos generals de l’estat 2019, especialment en tot allò que fa referència al
món local. Vostès saben que portem molts i molts anys reclamant un finançament
just per a totes les administracions locals, un finançament que des de l’adveniment
dels ajuntaments democràtics l’any 1979, no s’han modificat i que, cíclicament, des
de les entitats locals, es demana que es revisi igual que s’ha fet amb altres àmbits
de l’administració, per poder dotar a les administracions locals del finançament
suficient per poder desenvolupar les seves competències.
En aquests pressupostos o l’esborrany de pressupostos de cara el 2019, més enllà
del conjunt del pressupost que cadascú li pugui agradar més o menys en el conjunt
dels grups polítics, hi ha tota una sèrie de mesures que tenen a veure directament
amb les competències i amb la execució de pressupost per part de l’administració
local. Això és el que a la moció plantegem com l’element central del debat, és allò
de dir, podem entendre el posicionament de manera general però des de
l’ajuntament el que demanem, o des del govern municipal el que demanem és que
es recolzi de manera específica i de manera especial, tot el que signifiquen aquells
aspectes que tenen a veure amb l’àmbit local.
Hi ha una sèrie de mesures tal com està a la moció, com és incrementar en l’àmbit
del que s’ha definit com a inversions financerament sostenibles que es puguin
destinar a temes d’habitatge, pel que és construcció, adquisició o rehabilitació, a
temes d’escoles infantils, a temes d’ocupació que en aquests moments no es
possible destinar diners a aquestes diferents partides.
El pressupost també planteja com millorar o com es pot arribar a millorar la taxa de
reposició dels efectius dels diferents cossos funcionarials dels ajuntaments, que fins
ara teníem, com saben vostès, des de fa uns quants anys, prou minvada.
Després estableix tota una sèrie de mesures per compensar per una banda als
ajuntaments, les quantitats que hagin de tornar per les plusvàlues que en el seu
moment es determini que van ser, no cobrades indegudament sinó que una
sentència i a partir d’aquí una modificació legal, van modificar aquest sistema de
càlcul i meritació del que és el nou impost. I paral·lelament i com a conseqüència
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d’aquesta modificació, el minvament dels ingressos que suposa aquesta
modificació.
Per tant, tots aquests són elements que afecten directament a l’àmbit municipal.
Més enllà d’això, hi ha diferents mesures en el que són els propis pressupostos que
crec que tots estaríem raonablement d’acord en que valdria la pena donar-los-hi
suport. Des del manteniment del poder adquisitiu dels pensionistes d’acord amb
l’IPC; fixar un impost per a les transaccions financeres; revertir els copagaments
farmacèutics a les persones en situació com a pensionistes; per aquest any 2019
que les pensions mínimes i no contributives es vegin incrementades directament en
un 3 %, l’increment del salari mínim interprofessional a 900 euros; la recuperació
del subsidi per desocupació en els majors de 52 anys o ampliar progressivament el
pressupost en matèria d’habitatge i anar incrementant també el parc d’habitatge de
lloguer públic en el conjunt de l’Estat.
Pensem que totes aquestes mesures més enllà de la individualització de cadascuna
o de veure-les com a un conjunt, per una banda poden millorar molt i molt el que és
el finançament i poder dedicar recursos a determinades polítiques públiques des de
l’ajuntament i en general pensem que poden ajudar a revertir i sobretot ara que es
planteja com a un moment de sortida de la crisi, que aquesta sortida sigui
percebuda realment pel conjunt de la ciutadania.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gràcies. A favor.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor.
SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. En contra.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
En contra.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
El nostre grup municipal en aquest moment abandona el Ple i transmet a la
Secretaria del Ple i a tota la resta de grups que deixem sobre la taula les mocions
individuals que presentàvem avui.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
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El PDECAT també abandona el Ple i també manifesta a la Secretària i a tots els
grups del Ple que deixa sobre la taula la moció individual que tenia pendent.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gràcies. Des del Partit Popular votarem en contra d’aquesta moció. En primer lugar
porque entendemos que ustedes hacen una serie de retahílas de argumentos
menospreciando los presupuestos que ahora mismo están en vigor, y yo les quiero
recordar, entre otras muchas cosas, que no serán tan malos cuando estos últimos
presupuestos del Estado fueron aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy y
ustedes los están gestionando. Es más, ahora mismo se plantean prorrogarlos ante
la posible dificultad que pueda tener Pedro Sánchez para aprobar los nuevos, el
próximo año.
Si es verdad que ustedes quieren ayudar al mundo local, promuevan una ley para la
financiación local, porque yo recuerdo que han venido aquí muchísimas mociones
del partido, precisamente el Partido Socialista cuando no gobernaba en Madrid,
reivindicando al Partido Popular, al gobierno del Partido Popular, una mejor
financiación local. Entonces ahora mismo tienen la oportunidad, están gobernando
aquí y están gobernando en Madrid y por tanto no hay ningún obstáculo, ni nadie
que les diga lo contrario.
En cualquier caso, lo que quiero recordarles es que ustedes en el apartado de
acuerdos, no paran de instar a los grupos parlamentarios del Congreso a adoptar
una serie de posiciones respecto al presupuesto que se quiere aprobar, entonces
yo les recuerdo que aunque sean pocos, ustedes tienen diputados, nosotros somos
el grupo mayoritario en este caso, pero ustedes tienen representación, yo creo que
todos los que estamos aquí tenemos representación en el Congreso. Por tanto, yo
creo que es una moción que toca aprobar en el Congreso y no aprobarla aquí.
Por tanto desde el Partido Popular la vamos a votar en contra. Además estos
presupuestos que ustedes plantean, no tengo yo muy claro si son garantes del
mundo local, porque si ponemos el zoom en el caso de los autónomos, pues vemos
como el 70 % de los autónomos de L’Hospitalet, en este caso, van a tener que
pagar muchísimo más. Así que por esta y por las razones que he explicado
anteriormente, el Partido Popular votará en contra.
Essent les 13:12 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Jose Maria García Mompel,
regidor del grup polític municipal del PSC-CP.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
En primer lloc manifestar la nostra protesta davant de que l’Alcaldessa no ens ha
volgut donar la paraula quan la podíem haver demanat, i així hem parlat amb la
Secretària que tenim el dret a poder expressar-nos abans de la presentació de la
moció del Partit Socialista.
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El nostre grup municipal deixa sobre la taula les diferents mocions que hem
presentat i marxem d’aquest Ple en solidaritat amb les diferents persones que
s’estan manifestant per les llibertats, per la democràcia i en contra de la repressió
policial que està exercint el govern de l’Estat espanyol, el govern del Partit dels
Socialistes.

SRA. ALCALDESSA
Queda constància de les seves paraules i procedim a continuar amb el Ple.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosotros votaremos a favor de la moción. Los presupuestos generales han sido
trabajados con nuestro espacio político, con Unidos-Podemos. Queremos remarcar
sobretodo, aparte de que apoyemos todo lo que es el impulso del mundo local, que
estamos absolutamente de acuerdo.
También queremos destacar mejoras importantísimas para la vida cotidiana de la
ciudadanía, como es el incremento del salario mínimo interprofesional que influirá
en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras,
sobretodo impulsar de nuevo toda la negociación colectiva que quedó mermada con
el anterior gobierno del Partido Popular.
También el impulso al sistema de dependencia que también es importantísimo para
muchas personas que están padeciendo situaciones muy graves y que en estos
momentos no tienen la atención necesaria y que también fue cercenada por el
gobierno del Partido Popular.
Y después también destacar las cotizaciones de los autónomos y también el
impulso a la vivienda social que es fundamental en estos momentos, como estamos
viendo Pleno tras Pleno, que en estos momentos el acceso a la vivienda digna es
fundamental para mantener una vida digna. Por estos motivos nosotros votaremos
a favor de estos presupuestos.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien. Muchas gracias. Esta moción de apoyo a los presupuestos generales del
estado, que habla de garantes del mundo local, yo lo pongo mucho en duda. Mire,
ustedes lo que pretenden aquí con esta moción, no es ni más ni menos que hacer
publicidad al gobierno de Pedro Sánchez.
Es lo que hace, con unos presupuestos que yo no sé si se los ha hecho Núria
Marín, porque son tan, tienen la misma credibilidad que los de aquí. Es decir, da la
sensación de que como Núria Marín parece que de vez en cuando va a Madrid y
habla con el Sr. Pedro Sánchez, a pesar de que no la ha querido de ministra, pero
bueno, tiene una relación. Pues le ha dicho, mira, sabes cómo se hacen
presupuestos ficticios, así y se los ha copiado.
Entonces simplemente creemos que trata de vender unos presupuestos que son
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pura fantasía, pero así de claro. En Europa ya les han dicho que no cuadran. Es
preocupante porque tenemos una deuda pública muy elevada y estamos más
expuestos en caso de encontrarnos ante una nueva recesión, que parece que no
está la cosa clara, como la de hace dos años no poder afrontarla bajo ningún
concepto.
Pedro Sánchez en vez de presentarnos presupuestos realistas y responsables ha
utilizado los presupuestos para hacer electoralismo, claramente, claramente,
sabiendo y me figuro y creo que no los va a poder aprobar porque fíjense, si los
aprobara miedo me da. ¿En manos de quién estaría Pedro Sánchez?, ¿a qué
conclusiones podríamos llegar con la reunión de ayer y otras cuestiones con los
separatistas?.
Si al final consiguiera aprobar los presupuestos ficticios, mire, me da miedo, porque
si los aprueba con estos señores que se acaban de ir de aquí, en este Pleno, ahí a
la calle, eso a fomentar lo que están fomentando, enfrentamiento y si con estos
socios del Sr. Pedro Sánchez va a aprobar los presupuestos porque al final se
necesitan y se retroalimentan, miedo me da. ¿Sabe por qué? Porque seguramente
sin ninguna duda, sería la claudicación de Pedro Sánchez ante los separatistas,
ante los que quieren hacer jirones España. Eso está claro.
Por lo tanto, es que prefiero sinceramente que se prorroguen los presupuestos,
gobernar incluso que no es la manera pero en cualquier caso a decreto ley, que es
lo que ya está haciendo, es mucho mejor para este país que unos presupuestos
aprobados claudicando el Sr. Pedro Sánchez ante los separatistas.
De manera Sra. Marín que nos duele tener que decir esto porque, y se lo he dicho
muchas veces, ¿dónde quedó el Partido Socialista?, ¿dónde quedó la gente del
año 82?. Estaba al frente del Partido Socialista con los Felipe González y tal con un
concepto estadista virando porque esta nación fuera adelante, porque esta nación
tuviera cada día más concepto de lo social, se hicieron cosas buenas en el Partido
Socialista, estábamos algunos ahí. El tiempo ha hecho que lo que ha ido entrando
sustituyendo a esta gente que ustedes llaman los barones y a los que les tienen
mucho miedo cuando hablan porque dicen cosas, verdades como puños, cuando
ven la deriva que ustedes llevan, sinceramente es lamentable que el Partido
Socialista haya caído en manos de personas y personajes como Núria Marín, que al
final lo único que hacen es eso, mirar a ver si con la llave de la caja en la mano
puede ir paniaguando a más gente para que al final acaben por votarla y le importa
un comino los presupuestos, le importa un comino los compromisos que adquiere
con la gente, porque al final y últimamente, haciendo compromisos que son
demenciales. Está hipotecando el ayuntamiento, unos compromisos que como sabe
y está convencida que se le acaba el tiempo, porque ya veremos si en el próximo
mandato gobierna y en cualquier caso si gobernara, cuanto tiempo iba a durar y
sabe que a las próximas ya, yo me hipoteco lo que haga falta y a partir de aquí, el
que venga atrás que arree sin pensar en los vecinos.
Mire, estos presupuestos son ficticios, lo mismo que los que tienen ustedes aquí, ya
le digo que parece que se los ha pasado Núria Marín o en cualquier caso su mano
derecha, el Sr. Fran Belver, que de eso sabe mucho también, de compromisos y de
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decirle a la gente lo que quiere oír y luego no cumplir con nada. Y usted antes ha
dicho una cosa aquí que yo tengo que rebatirle. Claro que habíamos mucha gente
en el Partido Socialista, se sienten cómodos porque nos hemos ido, pero se han ido
tantos que si siguen por ese camino Sr. Belver, se quedan ustedes más solos que
la una, bailando solos con la escoba. Aquí no quieren más que gente ya que quiere
vivir del sillón y eso lo han visto en Andalucía y por eso los han puesto a ustedes en
la oposición y por eso la sultana después de haberse enfrentado incluso al poder
establecido por el aparato socialista, y decirle a Pedro Sánchez, no vengas por aquí
que me echan. Efectivamente, fue poco pero la echaron.
Pues mire, los que nos hemos ido del Partido Socialista tenemos el orgullo de haber
estado en una época que era el Partido Socialista que mucha gente quiere y que no
vuelve, que se fue y no vuelve y ese es el problema que tienen ustedes, que han
perdido la credibilidad. Estos presupuestos son un engaño porque no son realistas,
porque prometen cosas que no van a poder cumplir. ¿De dónde van a sacar
ustedes el dinero para pagar todo lo que están prometiendo si saben que ya han
dicho haciendo algo ficticio en los ingresos? Aquí vamos a coger tantos millones, de
aquí tanto, de aquí tanto, ya le he dicho que es mentira, que eso no se puede hacer
así. Se lo ha dicho Europa, dejen de engañar, dejen de engañar, dejen ustedes
de… compórtense como socialistas de verdad, no se comporten ustedes
simplemente pensando en el sillón, en seguir viviendo a costa de algo que no
debería ser un oficio, sino una vocación, que es la política. A ustedes les salieron a
algunos los dientes aquí y se les van a caer también aquí los dientes, no porque
nadie les dé una bofetada, sino por viejos. ¿Saben lo que les digo?.
Por lo tanto, lo que tienen que hacer es empezar a pensar que o retoman ustedes la
senda de la socialdemocracia, esa que algunos nos sentíamos orgullosos de ella y
no me diga usted, ustedes la han abandonado, no, aquí en este partido, en
Ciudadanos hay gente transversal, es un partido de centro que admite a la gente de
centroizquierda ¿por qué no?. Y de centroderecha también, pero no la extrema que
ustedes nos quieren endiñar ahí, perdónenme la expresión tan vulgar, poniéndonos
al lado de Vox cuando saben que le huimos como de una vara verde, sin negarle su
derecho a presentarse, como otra extrema también se presenta a unas elecciones
en una democracia. Y ustedes también se la niegan y los criminalizan por el hecho
de presentarse y es verdad que nosotros, yo, por lo menos personalmente, y mi
partido, no quiere saber nada con Vox y ustedes intentan pero no le negamos a Vox
el derecho a presentarse y a que lo voten y lo han votado 400.000, piensen porque
lo han votado 400.000 a una extrema. ¿Por qué?, ¿no será porque están
desengañados de ustedes y de otros como ustedes?, ¿no será por eso?.
Por lo tanto, no vengan aquí ustedes con cuentos, intentando poner trapos calientes
que no cuela. Que ya estamos cansados de ver que la gente que debería
representar esos programas que ustedes dicen pero que luego abandonan, es con
ese concepto social y yo no quiero darles lecciones a ustedes de concepto social.
Seguramente a nivel individual ustedes tendrán alguno, pero es que viene desde
arriba, ya les marca la pauta el ocupa de la Moncloa, que está puesto por quién
está puesto.
Por lo tanto, mire, me da miedo que estos presupuestos salgan adelante, ¿sabe por
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qué? Porque si salen adelante con el voto de los que quieren romper España,
estamos peor que si gobernara por decreto-ley, porque habríamos claudicado, nos
arrodillamos como ayer se arrodilló el Sr. Pedro Sánchez, ahí en Pedralbes,
claudicó en Pedralbes ante el señor que está dirigido desde dónde ustedes saben
que está dirigido, de este que ellos dicen que es un exiliado, desde Waterloo.
Lamentable que en Cataluña estemos sufriendo lo que estamos sufriendo y que el
Partido Socialista no dé la cara y que esté un día en un lado y otro día en el otro.
Yo sé que es muy duro lo que les digo, yo sé que ahora y fíjense, casi se agradece,
ya se ve que la oposición somos fundamentalmente nosotros, porque todo lo que
ustedes dicen cuando yo acabo de hablar y todas las intervenciones que hacen van
a la línea de flotación de Ciudadanos. Eso debe ser bueno, algo bien estamos
haciendo cuando ustedes ni le responden al resto de la oposición y solo infringen
sus iras a Ciudadanos. A mí me enorgullece de que al final se visualice que
Ciudadanos está haciendo una oposición dura, pero que ha ofrecido muchas veces
y ha tendido la mano al gobierno, pero como el gobierno de esta ciudad no quiere
manos, lo que quiere es gente que les lleve el botijo, como los tránsfugas, pues con
nosotros no pueden contar porque al principio del mandato, yo y mi grupo o mi
grupo y yo mejor dicho, les ofrecimos colaborar lealmente, sobre todo para los
vecinos y ustedes nos engañaron varias veces, hicieron pactos con tránsfugas para
no tener que negociar cosas como el asunto del IBI, como es otras cuestiones que
les hemos puesto de contenido social importante y ahora estoy seguro que va a ser
muy duro con su réplica, pero yo la espero, yo la espero. No puede ser de otra
manera después de lo que les he dicho, es normal que salten ustedes, pero le digo
una cosa, vamos a votar en contra porque estos presupuestos son humo, humo del
mismo que se vende en esta ciudad y lo recalco por última vez antes de acabar mi
intervención, si salen adelante porque Pedro Sánchez ha claudicado ante los
separatistas, ante los que quieren hacer España jirones, madre mía. Madre mía,
¿adónde va este país?, adónde va este país cuando el presidente del gobierno
claudica ante quien quiere romper y hacer jirones España. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
A mí sí que me ha invadido el espíritu navideño. Voy a intentar que no me
abandone.
Nosotros según se planteaba por la oposición, mire, nosotros, Sr. García, de verdad
no, como diría usted, no se venga arriba. No es que me dirija más a usted que a
otros pero mire, la Sra. Esplugas del Partido Popular ha votado en contra y ha
votado en contra con sus argumentos, que me parecen respetables, ya sé que no la
voy a convencer, ni la quiero convencer, pero ella marca su posición, dice por esto,
por esto y por esto que es nuestra posición, votamos en contra y ya está. Ya está,
se acabó.
Nosotros en los presupuestos, usted habla de que los presupuestos con quien los
pactamos, de momento el acuerdo que tenemos y que es el borrador o la propuesta
de presupuestos que tenemos, los hemos pactado con los rojos peligrosos estos,
algunos los tenemos aquí y algunos que están allí, sí, qué le vamos a hacer, qué le
vamos a hacer.
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El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

No, no, lo he dicho yo. Lo he dicho yo. Son rojos peligrosos, ¿no los ven?
Entonces dicho todo eso, a partir de ahí usted, que no dice nada de los
presupuestos porque a ver, usted dice, los presupuestos son antisociales. Supongo
que lo que a usted le parece antisocial es que se vuelva a establecer el subsidio de
desempleo a los mayores de 50 años. Supongo que le parece, mal los 900 euros de
salario mínimo interprofesional. Supongo que le parece antisocial que se revierta el
copago. Supongo que todo eso es lo que a usted le parece mal y antisocial y como
eso es lo que a usted le parece antisocial y mal, por eso entiendo que vota en
contra.
Pero claro, es que esos me parecen argumentos y por eso me dirijo a usted que me
parecen argumentos que no cuadran, porque en un sitio pide una cosa y en el otro
vota que no por la contraria, entonces aclárense. Si hacemos presupuestos sociales
el problema es que no lo vamos a pagar. Como, como, como seríamos de
desgraciados si se aprueban estos presupuestos.
Mire, estos presupuestos si no se aprueban será porque ustedes votarán en contra
junto con los señores del Partido Popular y cuando usted dice, no, porque tal como
van por eso les echan y no, pero luego no nos junten con según quien. No, no, si yo
no los junto con nadie, se juntan ustedes solos. Si el Partido Socialista Obrero
Español en Andalucía no gobierna en Andalucía, pese a ser el partido que tiene
más diputados y diputadas, será porque ustedes dan apoyo a un candidato del PP
con el apoyo de Vox. Es un problema aritmético. Oiga, que es un problema de
sumar y restar, no es un problema de voluntades. Es un problema aritmético,
ustedes lo explican y ya está. Si están en la libertad de hacerlo, pero no me eche a
mí también la culpa de eso. Eso es una decisión suya. Ustedes hagan lo que les dé
la gana.
Y mire, usted decía, no, a política hay que llegar por vocación y no con no sé
cuantas más cosas. Efectivamente, a la gente la vocación hay gente que le llega
antes, gente que le llega después, hay gente que le llega muy tarde y hay gente
que desgraciadamente yo creo que aunque aparece por la política, nunca le
acabará de llegar.
Y mire, usted se ha cansado de dar porque lo ha dicho varias veces que ayer Pedro
Sánchez se arrodilló y claudicó y que se va a romper España y el pacto con los
independentistas. Mire, hay que pactar cuando hay que pactar, se pacta con el que
no piensa como tú. Es así de simple. Yo con mis compañeros de mi grupo
municipal, yo no pacto nada, si estamos siempre de acuerdo. Yo tengo que pactar,
si tengo que pactar algo, tengo que pactar con usted porque piensa diferente o con
los miembros de los otros grupos porque piensan diferente. El Sr. Pedro Sánchez
está intentando pactar.
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Otra cosa es que a ustedes lo que les interese es que no haya pacto, porque
ustedes viven de la bronca, sin bronca ustedes no viven, que es exactamente lo
mismo que les pasa a los que tienen en frente, que sin la bronca no viven. Oiga, se
ha cerrado el año parlamentario en Cataluña 2018 con cero leyes aprobadas en el
Parlament de Cataluña. Ara, echándose los platos a la cabeza, de todas las
maneras, por delante, por detrás, unos con los otros y los otros con los unos y
venga. Con lo cual a ustedes ya les interesa que la situación sea de bronca, que no
se sienten a hablar, que no intenten llegar a acuerdos e intentar llegar a acuerdos,
no garantiza que se llegue al acuerdo, pero hay que intentarlo y que por intentarlo
no quede, eso es lo que nosotros estamos haciendo.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sí, mire Sr. Fran Belver. Yo le agradezco el espíritu navideño y tal aunque no deja
de soltar las patadas y las coces que usted puede, porque oye, aquí al fin y al cabo
está usted en todo su derecho de contestar.
Mire, dice, ustedes viven de la bronca. No, no es verdad. Nosotros lo que queremos
es que cuando se habla de hablar, sea de verdad. Un diálogo sincero, pero un
diálogo impuesto cuando dicen queremos hablar sin condiciones, pero cuando dice
eso el Sr. Torra, el que le dice desde Waterloo lo que tiene que decir, las
condiciones las ponen ellos. Es decir, aquí está la línea roja y aquí ustedes no
pueden pasar pero yo sí. Y ustedes se prestan a eso porque quieren aguantar el
sillón de la Moncloa, hombre, no nos engañemos. Si esto está más visto que el
agua. Ya lo vimos lo que pasó porque ese señor hoy con 84 diputados es
presidente de este gobierno. Eso no lo puede usted negar y es verdad.
Y mire, nosotros no vivimos de la bronca lo que pasa es que hay muchos que
quieren vivir del cuento, entre los que pueden estar algunos de ustedes. Y que dure
el cuento, y que dure, vocacional, vocacional. Hombre, está muy bien esto de
profesional de la política 40 o 50 años, viviendo de esta historia, haciendo que esto
sea largo y eterno, acabando por perder toda la vocación que uno tiene cuando de
verdad empiezan con ilusión en política. ¿Sabe que algunos hemos llegado a la
política precisamente por eso? Porque hemos visto que hay gente que se dedica a
vivir permanentemente de la política y ha perdido la vocación, las ganas, la ilusión,
lo ha perdido todo, pero no quiere perder el sueldo, no quiere perder el sueldo,
sueldo por cierto importante, no son estos sueldos del salario mínimo
interprofesional, que todos podemos luchar, Sr. Fran Belver. Son esos sueldos de
que entre unas cosas y otras, de 100.000 euros, de 120 y tal y cual y no digo nada
de las redes clientelares que usted tiene por ahí montadas y metidas en 40.000
instituciones públicas, que están cobrando incluso más que la gente que está… sí,
señor, sí. Así es.
A usted le han salido los dientes en el partido y pretende que se le caigan aquí las
muelas también. Usted que está hablando, Sr. Quirós. Le han salido los dientes y
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pretende que se le caigan las muelas. Mire, eso es lo que no se puede hacer en
política. Dejen de engañar. Dejen de engañar.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias Alcaldesa. Insisto en lo de destinar más recursos a educación. Acabo la
intervención anterior. Mire si no hemos perdido la ilusión, que no nos la está
acabando ni usted, porque desde luego habría para acabarla y seguimos viniendo
aquí cada día a las 8 de la mañana a trabajar 14,15 horas, por los ciudadanos
porque trabajamos para ellos, de lunes a domingo, cada día. Cada día venimos
todos.
Me ha dejado más tranquilo cuando me ha dicho que si se nos caen los dientes no
será por una bofetada, eso sí que tengo que reconocer que me ha dejado más
tranquilo.
Y luego, mire, también ha hecho referencia al inicio de mandato cuando dice que
ustedes ofrecieron su colaboración lealmente para acompañar a este gobierno. Lo
que a nosotros nos preocupó es cuando nos dijo lealmente, eso es lo que nos
preocupó, porque mire, sus lealtades y su mantenimiento de la palabra digamos
que y lo hemos visto en este Pleno, no es una de las características que le
acompañan habitualmente.
Usted y además lo ha dicho usted, yo nunca lo he desvelado, pero usted en este
Pleno lo ha dicho, no, yo había dicho y había acordado que iba a hacer, pero ahora
he pensado en hacer otra cosa, lo ha dicho usted en este Pleno. Quien cambia de
opinión, quien rompe los acuerdos es usted, otra cosa es que eso le genere mala
conciencia y quiera socializar esa mala conciencia. Pero mire, con nosotros, ni con
nuestra ilusión no va a acabar.
Y ya finalizo. Mire, yo le recomiendo, de verdad, porque sabe que en el fondo le
tengo aprecio, que hace muchísimos años que nos conocemos. Sí, lo disimulo todo
lo que puedo. Pero, de verdad, vaya a un especialista, usted tiene un problema,
tiene una obsesión, tiene una obsesión y yo quiero que la cure.

SRA. ALCALDESSA
Quedaria aprovada aquesta moció. Per tant passaríem a la moció de Ciutadans.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovada la
moció número 19, amb el resultat de la votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 19.- DE RECOLZAMENT ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE
L’ESTAT 2019, GARANTS DEL MÓN LOCAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada amb 15 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres.,

…/…

187

Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del REGIDOR i
REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr/a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro i
amb 7 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro
Alonso Navarro, assistents presents en el moment de la votació, estant absents en
el moment de la votació el Sr. José M. García Mompel, regidor del grup polític
municipal del PSC, els senyors Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz,
regidors del grup polític municipal d’ERC, el Sr. Jordi Monrós i Ibáñez del grup
polític municipal de CiU i el Sr. Christian Giménez Márquez, regidor del grup polític
municipal de la CUP-PA.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Els i les ciutadanes d'aquest municipi han vist com en aquests anys creixien les
desigualtats, la pobresa i la precarietat, alhora que es retallava la inversió pública
en l'Estat del Benestar: en els serveis públics que garanteixen la igualtat
d'oportunitats, en sanitat, en educació i en dependència.
Amb l'excusa de la crisi, els ajuntaments també van veure retallades les seves
competències amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local
(LRSAL) i limitada la seva inversió.
Ara tenim la possibilitat real i possible de revertir aquesta situació i reforçar
l'autonomia local amb un sistema de finançament estable i proporcional a unes
competències locals ben definides amb la proposta de Pressupostos Generals de
l’Estat (PGE) per a 2019 amb què treballa el Govern de l’Estat.
Els ajuntaments, com el nostre, són l'administració que més ha contribuït a la
correcció del dèficit públic durant la crisi. Gràcies al nostre esforç des del món local,
el país ha pogut complir amb els objectius de dèficit, compensant així els
incompliments de la pròpia Administració central i d’algunes comunitats autònomes.
Per això valorem positivament que en el proper Projecte de Llei de PGE per a 2019,
s’aconsegueixin els compromisos molt concrets per al món local tal com ja ha
proposat el Govern de l’Estat després de consensuar-ho amb la FEMP, que ben
segur capgiraran les limitacions i retallades esmentades anteriorment.
Entre l’altres mesures, aquestes iniciatives incideixen en la cerca de solucions a la
minva d’ingressos per plusvàlues amb la creació d’un compensació, que recollirà
aquesta proposta dels pressupostos generals de l'Estat, serà finançada amb el
crèdit destinat a aquestes finalitats a favor de les entitats locals. La situació
d'inseguretat jurídica en què van quedar els governs locals i els ciutadans després
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de la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, en la qual es declara
inconstitucional l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, en la mesura que sotmeti a tributació situacions d'inexistència d'increments
de valor, ha de ser resolta com més aviat millor. De fet, la modificació de l'impost
implica una minva considerable dels ingressos municipals. Si bé la solució real
passa per un nou sistema de finançament, cal una compensació immediata, a curt
termini, per superar l'impacte econòmic a què els ajuntaments han de fer front.
També es fa incidència sobre la modificació de les taxes de reposició, permetent a
les entitats locals que en l'exercici anterior hagin complert l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, de deute i la regla de despesa, tindran una taxa de reposició
d'efectius de fins al 100% per a tots els sectors, funcions i serveis. A més, podran
incorporar nous efectius en els sectors i àmbits que considerin que necessiten un
reforç equivalent al 8% de la seva taxa de reposició, percentatge que serà d'un 10%
en els ajuntaments que tinguin més amortitzada el seu deute financer. Els municipis
que hagin hagut de fer-se càrrec de més serveis públics en els últims anys tindran a
la seva disposició una taxa addicional del 5%.
En definitiva, els PGE 2019 suposaran 2.200 milions d'euros per millorar les
condicions de vida dels catalans i les catalanes, a més d'altres mesures socials i
econòmiques que també beneficiaran Catalunya, com la pujada del salari mínim
interprofessional, o la millora del poder adquisitiu dels pensionistes.
És urgent revertir les cicatrius de l'austeritat, cosir la bretxa social, reduir la
desigualtat, la precarietat i la pobresa, recuperar el pacte amb la ciutadania, i una
de les claus han de ser aquests PGE 2019.
La voluntat política d'un Govern es manifesta sempre en els seus pressupostos, ja
que són la principal eina per demostrar les prioritats d'actuació que contribueixen al
canvi social. Per això és imprescindible el consens polític i parlamentari que permeti
que els PGE siguin aprovats.
És hora de demostrar que la política pot millorar el dia a dia de les persones, com
així ho fem des del món local, que és possible construir consensos al voltant del
que entenem imprescindible com a societat.
No ens podem permetre el luxe de desaprofitar cap oportunitat de millorar els
recursos per als serveis públics fonamentals, que són els que ens fan iguals
independentment del nostre nivell de renda.
El Ple, a proposta del Grup polític municipal Socialista, acorda:
PRIMER.- Instar els Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat a
recolzar que els municipis puguin reflectir en els seus pressupostos locals de 2019
les Inversions Financerament Sostenibles (IFS) que puguin dur a terme amb
especial repercussió social i així permetre dedicar part del superàvit al finançament i
la millora d'escoles infantils, foment de l'ocupació i construcció o rehabilitació
d'habitatges.
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SEGON.- Instar els Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat a
recolzar la millora de les taxes de reposició, flexibilitzant les condicions perquè les
corporacions locals puguin recuperar-se de les restriccions que han patit en els
últims anys.
TERCER.- Instar els Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat a
recolzar la creació d’un grup de treball sobre les Plusvàlues format pel Ministeri
d'Hisenda i la FEMP per poder compensar als ajuntaments per les quantitats que
hagin de tornar als contribuents per liquidacions de l'impost anteriors a aquesta
reforma legislativa.
QUART.- Instar els Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat a
donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019 que permetran
plasmar les prioritats de l'agenda social al nostre municipi i al conjunt del país.
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords als Grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats i del Senat, al Ministeri d'Hisenda, al Ministeri d'Administracions Públiques i
a les entitats municipalistes: FMC i ACM.

CIUTADANS
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de CiutadansPartido de la Ciudadanía, número 20, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Té la paraula.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Gracias. Mire, a tenor de lo que ha pasado en el Pleno, vamos a ver aunque
teníamos claro porque ya nos había manifestado prácticamente claro el Sr. Castro
que iba a votar en contra de esta moción porque no la veía clara y encontraba
argumentos para votarla a favor, nosotros teníamos fundadas esperanzas en que
íbamos a sacarla adelante. Es decir porque de lo que se extrae de las
conversaciones que tenemos entre grupos, parece ser que podíamos, pero en vista
de que no se puede votar porque han abandonado el Pleno distintos grupos, pues
lo que vamos a hacer es, y nos hubiera gustado debatirla porque es una moción
que la vamos a traer cuantas veces haga falta porque creemos sinceramente que
esta ciudad no se merece el trato que se le está dando con los servicios funerarios
a los vecinos y vecinas y sobre todo porque es una moción que la hemos ganado y
ustedes no han implementado y sobre todo porque esta moción sinceramente creo
que bueno que tenía que estar en marcha lo que se aprobó en este Pleno en
febrero y lo han aprobado. Entonces ante esto y como no va a haber posibilidad ni
siquiera de debatir la moción, no la vamos a debatir, pues como tenemos ya va a
ser imposible que la saquemos adelante, porque necesitábamos los votos de quien
se ha marchado, la vamos a dejar sobre la mesa.
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SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. García. ¿Usted la deja encima de la mesa? Pues entonces no la
sometemos a consideración.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
No la sometemos a consideración porque la dejamos encima de la mesa.

SRA. ALCALDESSA
Si no la sometemos a consideración, le retiraría la palabra y dejamos el tema para
el siguiente Pleno.
MOCIÓ 20.- MOCIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA "MOCIÓN PARA
RECUPERAR
LOS
SERVICIOS
FUNERARIOS
INTEGRALES
MÁS
ECONÓMICOS QUE HAN SIDO SUPRIMIDOS DE LOS PRECIOS PÚBLICOS
FUNERARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2018"
APROBADA.
A petició del Portaveu del grup polític municipal proponent, de conformitat amb el
que preveu l’article 45.4 del Reglament Orgànic del Ple vigent, es declara sobre la
taula la moció núm. 20.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates de Catalunya-Entesa, número
21, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Pasamos a la moción número 21 de Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida
i Alternativa, Sra. Julia Carballeira.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Primer de tot, agrair al Partit Socialista les aportacions que han fet en aquesta
moció per tal d’arribar a un text més consensuat i que pugui ser de l’acord de tots
però en tot cas amb la situació que s’ha donat avui al Ple, com ens agradaria
aprovar-la amb la majoria de grups i amb la majoria de vots, la deixarem sobre la
taula també.
MOCIÓ 21.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE ZONES DE EXPECTATIVA
ARQUEOLÒGICA.
A petició de la Portaveu del grup polític municipal proponent, de conformitat amb el
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que preveu l’article 45.4 del Reglament Orgànic del Ple vigent es declara sobre la
taula la moció núm. 21.

SRA. ALCALDESSA
Queda sobre la taula la moció d’ICV i la passem al Ple del mes de gener. I les
d’ERC també han quedat sobre la taula.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
MOCIÓ 22.-

MOCIÓ PER REDUIR L’ÚS DE PLÀSTICS A L’HOSPITALET

A petició del Portaveu del grup polític municipal proponent, de conformitat amb el
que preveu l’article 45.4 del Reglament Orgànic del Ple vigent, es declara sobre la
taula la moció núm. 22.
MOCIÓ 23.- MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNES ORDENANCES PER LA
COMUNICACIÓ NO SEXISTA.
A petició del Portaveu del grup polític municipal proponent, de conformitat amb el
que preveu l’article 45.4 del Reglament Orgànic del Ple vigent, es declara sobre la
taula la moció núm. 23.
SRA. ALCALDESSA
Ara queda la del Partit Popular, Sra. Esplugas.
PARTIT POPULAR
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular-Partido Popular, numero 24, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí. Nosotros también en el mismo sentido dejaremos la moción encima de la mesa
para el mes de enero. Gracias.
MOCIÓ 24.- MOCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE “EL
CASTILLO DE LA PEPA” DE SANTA EULÀLIA.
A petició de la Portaveu del grup polític municipal proponent, de conformitat amb el
que preveu l’article 45.4 del Reglament Orgànic del Ple vigent, es declara sobre la
taula la moció núm. 24.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Les mocions de CiU i CUP-PA han quedat també sobre la taula a petició
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dels proponents.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
MOCIÓ 25.- MOCIÓ PER REHABILITAR L’ORATORI DEL CEMENTIRI DE
L’HOSPITALET
A petició del Portaveu del grup polític municipal proponent, de conformitat amb el
que preveu l’article 45.4 del Reglament Orgànic del Ple vigent, es declara sobre la
taula la moció núm. 25.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
MOCIÓ 26.- MOCIÓ PER A LA REMUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS
PÚBLICS EXTERNALITZATS
A petició del Portaveu del grup polític municipal proponent, de conformitat amb el
que preveu l’article 45.4 del Reglament Orgànic del Ple vigent, es declara sobre la
taula la moció núm. 26.
MOCIÓ 27.- MOCIÓ PER
SEXUALS I MASCLISTES

UN

L’HOSPITALET

LLIURE

D’AGRESSIONS

A petició del Portaveu del grup polític municipal proponent, de conformitat amb el
que preveu l’article 45.4 del Reglament Orgànic del Ple vigent, es declara sobre la
taula la moció núm. 27.

SRA. ALCALDESSA
Passem al punt número 28 que és el de precs i preguntes.

28.- PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

CIUTADANS
- 4864
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2018, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que veu formular en el Ple de 27 de novembre de 2018 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 21 de desembre de 2018, en
relació a:
“… El Gobierno municipal deje sin invertir tantos millones de euros que
ustedes mismos han presupuestado. No es que lo diga yo les cito un informe
de la Intervención General de este ayuntamiento, en el que advierte y cito
literalmente, “de la tendencia recurrente a unos niveles bajos de ejecución
presupuestaria para las inversiones en los últimos ejercicios” En 2015,
ejecutaron 63 de cada 100 euros presupuestados en inversiones, es decir,
dejaron sin ejecutar el 37% de las inversiones presupuestadas. En el 2016, la
ejecución se quedó en 41 de cada 100 euros presupuestados, en inversiones,
es decir, 59% sin ejecutar. En el 2017, el año pasado, solo ejecutaron 19 euros
de cada 100 euros que este Gobierno presupuestó en las inversiones, es
decir, dejaron sin ejecutar el 81%, y este año, a fecha 31 de octubre, llevamos
únicamente 21 de cada 100 euros ejecutados. ¿A qué se debe este bajo nivel
de ejecución de las inversiones que ustedes mismos presupuestan?, ¿es por
la incompetencia de sugestión?, ¿es que los presupuestos que hacen, cada
año, son papel mojado? ¿lo hacen con la intención de reservar las partidas de
inversiones para cuando queden solo seis meses para las elecciones, o es un
poco de todo?
La planificació, programació i execució de la inversió va més enllà d’un mandat de
govern, es desenvolupa a llarg de 6 anys, i la seva execució no es pot distribuir
linealment en el temps.
El primer any es planifica la inversió, en el segon any es redacten els projectes i
estudis geotècnics i a partir del tercer any s’inicien les licitacions d’obra pública que
tenen una durada mitjana de 6-9 mesos per que la majoria de licitacions d’obra
estan subjectes a publicació DOUE. En el moment de la licitació cal tenir tots els
crèdits pressupostaris assignats malgrat caldrà esperar aquests sis/nou mesos
contractuals i després els corresponents 9-12 mesos d’execució per obra civil i de
12-18 mesos d’execució en la construcció de nous equipaments i la rehabilitació
d’edificis.
Durant el quadrienni 2013-2016 la mitja d’inversió executada va ser del 50%. Per
tant es confirma aquest cicle d’inversió pública sexenal que és de 4 anys + 2 anys
d’execució.
Els exercicis 2017 i 2018 l’execució de la despesa d’inversió acusa l’impacte que té
la nova normativa d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera pel que fa
l’efecte distorsionador de les anomenades Inversions Financerament Sostenibles
finançades amb el superàvit pressupostari de l’exercici anterior.
L’any 2016 i 2017 l’Ajuntament obté un romanent de tresoreria atípic i extraordinari,
per import de 20,1M€ i 11,4M€, respectivament, que segons l’esmentada normativa
s’ha de destinar a la reducció de l’endeutament. Excepcionalment, si així ho preveu
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expressament la LPGE de cada exercici, es podrà destinar aquest superàvit de
l’exercici anterior al finançament d’inversions financerament sostenibles.
Durant els exercicis 2017 i 2018, s’ha produït una pròrroga dels PGE.
Els PGE del 2016 es prorroguen per al 2017, i el superàvit de l’exercici 2016 no es
pot destinar a IFS fins que no ho autoritza expressament la LPGE 2017 que
s’aprova el 27 de juny de 2017.
L’any 2017 el percentatge d’execució de les inversions ha estat baix, degut a la
distorsió que, a efectes comparatius, representa el mínim grau d’execució de les
IFS finançades amb el superàvit del 2016 (per import de 20,1 M€) que es van licitar
a partir del mes juliol del 2017 i que s’estan executant a llarg del 2018, tal i com ho
preveu la pròpia LPGE2017.
El mateix passa amb els PGE del 2017 que es prorroguen per a l’exercici 2018, si
bé en aquest cas les entitats municipalistes van aconseguir que el govern central
prorrogués mitjançant RDL, de 23 de març, el destí del superàvit al finançament
d’IFS sense esperar a l’aprovació dels PGE del 2018, que finalment van quedar
aprovats el passat 3 de juliol.
L’any 2018 a aquesta circumstància s’ha d’afegir la necessària adequació dels
procediments i documentació de l’expedient de contractació a la nova LCSP, que va
entrar en vigor el 9 de març, que ha suposat per a molts dels ajuntaments un
endarreriment en la tramitació de la contractació. Els expedients de les IFS (per
import de 11,4M€) s’han licitat s del mes de juliol fins al mes de desembre, i la seva
execució es realitzarà a llarg del 2019, tal i com ho preveu el RDL esmentat.
Cordialment,”

- 4865
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2018, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“Respecto de la pregunta formulada al Pleno del 27 de noviembre de 2018, en
relación a inversiones del Gobierno municipal, concretamente la construcción del
Casal Can Serra, le informo:
Tal y como se les indicó en la comparecencia realizada por su grupo político el
pasado 12 de diciembre, las obras están en marcha, una vez redefinido el sistema
de cimentación, con el objetivo de asegurar la edificación adyacente.
Atentament,”

- 4866
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
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novembre de 2018, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J.
Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que se formuló en el pasado Pleno del día 27 de
noviembre de 2018 en relación al cumplimiento del programa electoral, y según el
que dispone el artículo 55 (Ruegos y preguntas) del Reglamento Orgánico del
Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno ordinario del día 21 de
diciembre de 2018, procedemos a continuación a daros respuesta.
Pregunta única: “ Yo les quiero preguntar y quiero que ustedes nos lo expliquen,
qué motivos alegan ustedes para incumplir las promesas que afirman en su
programa electoral y que afirman en el plan de inversiones municipal. Qué motivos
alegan ustedes para realizar ese incumplimiento”
Respuesta: No somos conscientes de estar incumpliendo el PIM.
Cordialmente,”

ICV-EUiA-PIRATES-E
- 4867
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2018, pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia
de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta formulada al Ple del 27 de novembre de 2018, en relació
a la regulació d’intensitat dels nous fanals que s’estan instal·lant a la Ciutat,
l’informo que s’ha fet un estudi luxomètric previ a la instal·lació del nou enllumenat, i
farem un altre a la finalització, a l’objecte de comprovar la intensitat lumínica un cop
completada l’actuació.+
Atentament,”

- 4868
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2018, pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia
de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr.
Francesc J. Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu formulat en el passat Ple del dia 27 de novembre
de 2018 en relació amb el compliment del calendari respecte al soterrament de les
vies del tren al seu pas per la nostra ciutat, i segons el que disposa l’article 55
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(Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui
contestada en el Ple ordinari del dia 21 de desembre de 2018, procedim a
continuació a donar-vos resposta.
Pregunta única: “ ...I després també preguntem al Ple, a l’equip de govern, si s’està
complint el calendari, respecte al soterrament de les vies”
Resposta: Sí. Des de l’ADIF s’està redactant l’Estudi Informatiu, el qual es preveu
aprovar al llarg de l’any 2019. Una vegada aprovat es podran licitar les obres, amb
una durada prevista de 5-6 anys.
Cordialment,

- 4869
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2018, pel grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia
de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta formulada al Ple del 27 de novembre de 2018, en relació
al funcionament dels semàfors a la Ciutat, l’informo:
Disposem d’un telèfon d’incidències per a la notificació d’avaries o incidències dels
semàfors. Les incidències poden ser causades per diferents circumstàncies, com
afectacions per realització d’obres, actuacions de companyies de serveis, avaries
de subministrament elèctric de l’empresa subministradora, actuacions de renovació
i/o modificació d’equips o elements i avaries inherents als equips.
Atenem totes les incidències que provenen dels diferents mitjans (guàrdia urbana,
telèfon d’incidències, inspecció,...). No ens consta la situació que vostè manifesta
de caigudes del servei de semàfors.
Atentament,”

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 4870
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 27 de novembre de
2018, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Regidora de Govern d’Igualtat i Gent Gran,
Sra. Mª Ángeles Sariñena Hidalgo, que literalment diu:
“Respecte al prec oral formulat durant el Ple del mes de novembre de 2018 en
relació al protocol contra les agressions sexistes en festes majors i esdeveniments
festius i, segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament
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Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 21 de
desembre de 2018, procedim a continuació a donar-vos resposta.
En resposta a la seva pregunta al Ple del 27-11-2018, hem de dir que la redacció
del protocol contra les agressions sexistes en festes majors i esdeveniments festius,
ha seguit un intens procés participatiu. El primer esborrany del protocol va ser
redactat per professionals expertes en Dret i en polítiques d'igualtat, junt a l'equip
tècnic del CAID. Aquest primer esborrany va ser enviat a totes les comissions de
festes majors dels barris, a totes les associacions de dones de la ciutat i al personal
tècnic de les diferents àrees que es pot veure afectat en la seva implementació.
Un cop enviat el text del protocol es va procedir a fixar una reunió, en varies
ocasions més d’una, amb cadascuna d'aquestes entitats: dotze comissions de
festes i dotze associacions de dones, amb la finalitat d’explicar, debatre i recollir
aportacions de totes i cadascuna de les entitats. En el cas de les associacions de
dones el procés de debat també es va dur a terme en la Taula Sectorial de la Dona
on estan representades les associacions i grups de dones, és a dir va ser una
participació per dues vies, la individual de cada grup i la col·lectiva de tots.
Aquest procés participatiu es va dur a terme des de la finalització dels punts violetes
el 23 de setembre de 2018 – festa major dels Blocs de Ciutat Comtal- fins a mitjans
de novembre de 2018. Un cop explicat, debatut i recollides les aportacions de les
entitats, i fer-ho també d’alguns tècnics/ques de les àrees involucrades en la seva
implementació es va finalitzar la redacció definitiva. Totes les comissions de festes i
totes les associacions de dones, es van adherir al protocol i ho van visibilitzar en
l'acte de la seva presentació el dia 28 de novembre.
La publicació al Diari de L’Hospitalet té a veure en la difusió d'aquest acte realitzat
dintre dels actes commemoratius del 25 de novembre. Dia internacional contra la
violència de gènere.
Finalment i després de l'acte de presentació i adhesió de les entitats estem
procedint a iniciar els tràmits, per a la seva aprovació en JGL.
Cordialment,”

- 4871
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2018, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta oral plantejada en el darrer Ple del mes de novembre, i
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui
contestada en el Ple Ordinari de desembre en relació a: “documentació empresa
MOBIKE...“
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El faig saber que:
Pregunta número 1: portem reclamant, des del mes de setembre, ens facin
arribar el document signat entre aquest equip de govern i l’empresa ...
Resposta: En la resposta de Ple del passat mes de novembre se’ls va informar
que, mitjançant resolució número 00643/2018, el Tinent d’Alcalde de Seguretat
Ciutadana atorgà llicencia de ocupació temporal de la via publica per instal·lació
d’una prova pilot de sistema de bicicletes compartides.
Així mateix, el 14 de desembre, se’ls va fer arribar correu electrònic adjuntant
aquesta resolució, únic document existent en relació a la seva petició.
Atentament,”

- 4875
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2018, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta verbal realitzada en el darrer Ple del mes de novembre, i
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes sigui
contestada en el Ple Ordinari de desembre en relació a: “ ... criteris per a escollir les
portades i pàgines centrals del Diari de L’Hospitalet...”
El faig saber que:
Pregunta número 1: Quins són els criteris del Gabinet de premsa i
comunicació i l’alcaldia per escollir les portades i les pàgines centrals del
Diari de L’H?
Resposta: Tant les portades com les pàgines centrals de cada edició del Diari de
L'Hospitalet les tria l'equip de redacció de la publicació, en funció de l'actualitat, dels
temes noticiables i de la calendarització d'algunes activitats concretes. El procés de
redacció del Diari de L'Hospitalet inclou la producció de temes, i el treball periodístic
posterior a través del qual, de vegades, s'obtenen informacions que potser no han
arribat a la resta de mitjans.
Pregunta número 2: Per què les notícies del Diari de L’Hospitalet no estan
signades pels periodistes?
Resposta: L’any 2010, la direcció dels Mitjans de Comunicació del moment va
decidir fer un restyling de la maqueta del Diari de L’Hospitalet i una de les
indicacions que va donar per a la nova maqueta va ser que les informacions no
portessin signatura, ja que la redacció del Diari de L’Hospitalet s’havia reduït i es
repetien molt els noms o la paraula redacció. Només es va contemplar la signatura
en les entrevistes i en els reportatges de les pàgines centrals, ja que tenen un
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tractament més en profunditat. Actualment, la redacció del Diari de L’Hospitalet la
composen tres redactors, un menys que en aquell moment.
Pregunta número 3: Per a l’equip de govern, què és un butlletí municipal i què
és un diari?
Resposta: El Butlletí oficial municipal és un mitjà de comunicació editat des de
l’Ajuntament que recull la versió oficial del consistori d’un determinat grup d’actes i
disposicions municipals dirigit a un públic en concret.
En canvi, un diari o periòdic informatiu municipal presenta informacions, entrevistes,
successos passats o previstos de forma ordenada, ocorreguts durant un període de
temps que ens dóna la freqüència de l’esmentat mitjà. Aquesta informació –que
inclou totes les versions sobre els temes exposats i no exclusivament la de
l’Ajuntament com seria el cas d’un butlletí oficial municipal- la tracta d’una forma
professional un equip de redacció.
Atentament,”
PARTIT POPULAR
- 4872
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2018, pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia
de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta formulada al Ple del 27 de novembre de 2018, en relació
a l’accés a les escales movibles existents al recinte del cementeri municipal,
l’informo:
Tal i com vostès han pogut comprovar, al cementiri municipal s’han realitzat obres
de millora de l’accessibilitat per tal d’assegurar que els ciutadans/nes puguin
accedir als seus nínxols amb major seguretat.
Tot i així, la gran afluència de persones que es produeix pels voltants de l’1 de
novembre, festivitat de Tots Sants, fa que proliferi la presència de persones o grups
que s’ofereixen a ajudar a netejar els elements ornamentals dels nínxols i/o moure
les escales.
L’accés al recinte del cementiri és lliure, i les persones que s’ofereixen ho fan per “la
voluntat”, sense exigir cap quantitat de diners concreta.
L’equip de treball del cementiri, en aquestes dates, a part de la seva feina habitual
també atenen la necessitat de desplaçament de les escales, però hi ha famílies que
decideixen fer ús d’aquests oferiments de particulars a canvi de “la voluntat”.
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Val a dir que la guàrdia urbana està més present al recinte en aquestes dates per la
gran afluència de persones.
Atentament,”
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
- 4873
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2018, pel grup polític municipal de CiU, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“Respecte del prec formulat al Ple del 27 de novembre de 2018, en relació a l’estat
de l’encreuament del C. Príncep de Bergara amb C. Josep Maria de Sagarra,
l’informo que prenem nota del mateix.
Atentament,”

- 4874
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2018, pel grup polític municipal de CiU, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta formulada oralment en el darrer Ple del mes de novembre
en relació a les obres del carrer Príncep de Bergara..., i segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple li faig saber que:
Per tal de poder respondre les seves peticions, hem de sol·licitar un aplaçament.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita.

CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma tres preguntes i dos precs per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 28 de novembre i 12 de desembre de 2018 i, per tant, amb més de
6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
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Aquests precs i preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es
transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 91.269, de 28 de novembre de 2018.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
SOL·LICITUD:
Solicito al Gobierno Municipal que tome las medidas oportunas para limpiar las
pintadas del puente que conecta los parques de Can Clusel y el de las Planas,
atendido el lamentable estado actual en que se encuentra, tal como pueden
comprobar en las tres fotografías que se adjuntan, a la mayor brevedad posible.

”
- 4876
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 91269 y fecha 28 de noviembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestado en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, en relación a la limpieza de las pintadas del puente que conecta los
parques de Can Cluset y las Planas, le informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”
2.- RGE núm. 91.275, de 28 de novembre de 2018.
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“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
En relación a la respuesta recibida del Sr. José Castro Borrallo, tinent d'alcalde de
l'Àrea d'EPUS, al ruego presentado el pasado 24/10/2018 con RGE número 80176.
SOL·LICITUD:
Conocer la fecha de las actuaciones realizadas sobre los desperfectos del
pavimento en la Rambla Marina a la altura del número 333, y en caso de no
haberse realizado a fecha de hoy, conocer la previsión de tiempo y/o calendario de
las actuaciones previstas.”

- 4877
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 91275 y fecha 28 de noviembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, sobre desperfectos en el pavimento de Rambla Marina, 333, le informo
que la incidencia se encuentra en trámite. La empresa concesionaria del
mantenimiento del espacio público realizará la actuación en función de su
programación.
Atentamente,”

3.- RGE núm. 91.284, de 28 de novembre de 2018.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
En relación a la respuesta recibida del Sr. José Castro Borrallo, tinent d'alcalde de
l'Àrea d'EPUS, al ruego presentado el pasado 24/10/2018 con RGE número 80180.
SOL·LICITUD:
Conocer la fecha de las actuaciones realizadas sobre los árboles de la Avenida
Ponent, y en caso de no haberse realizado a fecha de hoy, conocer la previsión de
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tiempo y/o calendario de las actuaciones previstas.”

- 4878
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 91284 y fecha 28 de noviembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, sobre actuaciones sobre los árboles de Av. Ponent, 55, le informo:
Según el plan de gestión del arbolado, está prevista la poda de los árboles de la Av.
Ponent en la campaña 2019, que se iniciará en enero y finalizará en marzo.
Atentamente,”

4.- RGE núm. 95.947, de 12 de desembre de 2018.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en
el puente que conecta el Parc de les Planes con el Parc de Can Cluset, salvando la
avenida Isabel la Católica.
Miembros de este Grupo Municipal ha podido comprobar in situ que, efectivamente,
todas las farolas del puente están apagadas. Se adjuntan fotografías donde se
puede ver cómo otras farolas sí están encendidas a esas horas.
SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelva con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta
de iluminación del puente que conecta el Parc de les Planes con el Parc de Can
Cluset, salvando la avenida Isabel la Católica, así mismo solicitamos conocer el
motivo de la falta de iluminación y el plazo previsto para reponerla.
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”
- 4879
En relació amb aquest/a prec/pregunta presentat/da pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta/ruego presentada/o en el Registro General de Entrada de
este Ayuntamiento con número 95947 y fecha 12 de diciembre de 2018, según lo
que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, sobre falta de iluminación del puente que conecta el Parc de les Planes
con el Parc de Can Cluset, le informo:
En cuanto al ruego, tomamos nota del mismo.
En cuanto a la pregunta, el tipo de equipo instalado actualmente no permite el
cambio a sistema de leds, y las lámparas que utiliza sufren averías frecuentes. Los
servicios técnicos de alumbrado están estudiando las posibles actuaciones que
permitan dar una solución definitiva al tema.
Atentamente,”
ICV-EUiA-PIRATES-E
Per part dels regidors del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, d’acord
amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en
temps i forma dos precs i dues preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General el dia 12 de desembre de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies
hàbils anteriors a la celebració del Ple.
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Aquests/es precs/preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es
transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 95.770, de 12 de desembre de 2018
“Juliana Carballeira Pascual, Regidora del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
Les darreres setmanes hem observat que han aparegut cartells promocionals dels
habitatges privats que volen construir a Cosme Toda als espais públics de les
oficines de la empresa municipal de LA FARGA. Ens ha arribat informació de que
les oficines que estaven desocupades s’han llogat a la empresa promotora de les
obres de Cosme Toda per fer la gestió de les obres i la venda dels habitatges sobre
plànol a canvi d’un preu de lloguer. Des d’aquest ple s’ha debatut en diverses
ocasions l’ús que es podia donar als espais d’oficina lliures que quedaven a LA
FARGA.
Preguntes
1-Els hi sembla ètic cedir, encara que sigui amb un lloguer, oficines de l’empresa
municipal de la Farga a una promotora privada d’habitatges de preus de luxe?
2-Els hi sembla be que la imatge de la empresa municipal de La Farga estigui
vinculada a la promoció i construcció d’habitatges privats prohibitius per la majoria
de la població?
Prec
Que la empresa municipal de LA FARGA rescindeixi el contracte de lloguer de
l’espai d’oficina amb la promotora-constructora i que es retiri immediatament
qualsevol tipus de publicitat de promocions d’habitatges privats dels espais
municipals i de la empresa municipal de la Farga.”

- 4880
En relació amb aquest/a prec/pregunta presentat/da pel grup polític municipal
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada per registre general, amb número
E/95770/2018, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a
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efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de desembre en relació a: “lloguer
oficines de l’Empresa Municipal Farga...“
Li faig saber:
Pregunta número 1: Els hi sembla ètic cedir, encara que sigui amb un lloguer,
oficines de l’empresa municipal La Farga a una promotora privada
d’habitatges de preus de luxe?
Resposta: Aquest lloguer no incompleix el codi ètic.
Pregunta número 2: Els hi sembla bé que la imatge de la empresa municipal
de La Farga estigui vinculada a la promoció i construcció d’habitatges privats
prohibitius per la majoria de la població?
Resposta: L’activitat que realitza l’empresa llogatera, en un dels espais destinats a
diverses activitats, és plenament lícita i no disposem de criteris objectius ni legals
per a la denegació de la mateixa.
Així mateix, faig arribar, adjunt, informe emès pel Gerent de La Farga G.E.M., S.A.
que inclou informació relativa al prec per vostè formulat.
Atentament,
INFORME
Que s'emet en referencia al prec formulat per la senyora Juliana Carballeira,
Regidora del Grup Polític Municipal ICV-EUiA-PIRATES-E de l'Ajuntament de
L'Hospitalet.
Prec formulat:
"Que la empresa municipal de LA FARGA rescindeixi el contracte de lloguer de
l'espai d'oficina amb la promotora-constructora i que es retiri immediatament
qualsevol tipus de publicitat de promocions d'habitatges privats dels espais
municipals i de l’empresa municipal de La Farga."
Antecedents
La Societat Municipal La Farga, GEMSA ,creada per acord de Ple de
l’Ajuntament de L'Hospitalet el 5 de febrer de 1987, té com a primer element del
seu objecte social, tal i com marquen els seus estatuts:
a) Explotar, administrar, i gestionar els serveis municipals d’organització i
promoció de fires, certàmens, exposicions i similars, així com l'explotació,
la gestió i administració d'activitats econòmiques, culturals, esportives,
artístiques i turístiques que tinguin lloc al recinte denominat La Farga.
b) Impulsar activitats de promoció i desenvolupament econòmic de la ciutat
de l’Hospitalet de Llobregat.
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En aquest sentit, La Farga GEM,SA. va atendre la sol·licitud de la societat mercantil
VARIA ENRIC PRAT DE LA RIBA,S.L., que va manifestar el seu interès en llogar
un espai del Centre d'Activitats pagant el preu pressupostat.
L'activitat mercantil que desenvolupa l'esmentat client (comercialització
d'habitatges) no conculca el Codi de Conducta de la Societat Municipal, i per tant,
no disposem de criteris legals i objectius per restringir l'ús de l'espai a aquest client.
Per altra banda, l'activitat comercialitzadora que realitzen a l'espai llogat és
plenament lícita, i suposa l'aportació al compte d'explotació de la Societat Municipal
d'uns ingressos que generen recursos per escometre actuacions de millora deis
espais (adquisició de mobiliari, entre d'altres).
La gestió de la Societat Municipal no pot excloure actes o esdeveniments que
siguin legals i que estiguin promoguts per persones físiques o jurídiques amb plena
capacitat legal d'actuar.
Tanmateix, cal dir que el seu lloguer finalitza el proper divendres 21 de desembre.”

2.- RGE núm. 95.771, de 12 de desembre de 2018
“Juliana Carballeira Pascual, Regidora del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
Durant les obres d’ampliació de la vorera a l’Avinguda de Josep Tarradellas i Joan,
davant de l’escola Josep Janés, es va pintar un pas de vianants provisional per
creuar cap a la vorera sud de la mateixa avinguda. Després de les obres aquest pas
de vianants es va eliminar, fet que deixa el camí escolar segur incomplert.
Preguntes
Hi ha projectat tornar a pintar, amb les mesures de seguretat necessàries perquè
sigui camí escolar segur, el pas de vianants davant de l’escola Josep Janés?
Preguem que es faci el més aviat possible per tal de garantir la comoditat i
seguretat en el camí escolar.”

- 4881
En relació amb aquest/a prec/pregunta presentat/da pel grup polític municipal
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 95771 i data 12 de desembre de 2018, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 21 de desembre de 2018, en relació
als passos de vianants provisionals a l’Av. Josep Tarradellas i Joan, l’informo:
Anteriorment no existien passos de vianants (adjuntem imatges de la zona dels
anys 2016 i 2018 anteriors a les obres), s’ha procedit a l’ampliació d’un tram de la
vorera de l’Av. Josep Tarradellas i Joan, costat muntanya, per facilitar l’accessibilitat
i millorar la seguretat, i estem pendents d’una darrera actuació per delimitar la zona
pel pas de vianants més segur.
Atentament,
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”
ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s’han formulat en temps i forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 3 i 11 de desembre de 2018 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. 92.410, de 3 de desembre de 2018
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Ens han arribat algunes queixes de veïns de l’entorn de l’avinguda Carmen Amaya,
del Gornal. Sobre l’estat d’un embornal ubicat en la parada de bus 109103. (davant
la parròquia). Aquest embornal té el voltant trencat i ja ha provocat algunes
ensopegades a vianants. (Adjuntem imatge)
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
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2. Té previst el govern alguna acció per a resoldre el problema.

”

- 4882
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 92410 i data 3 de desembre de 2018, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 21 de desembre de 2018, en relació a
l’estat d’una reixa d’embornal a l’Av. Carmen Amaya, els informo que hem localitzat
l’embornal a l’alçada del número 31 i hem introduït la incidència al sistema de
gestió.
Atentament,”
2.- RGE núm. 92.415, de 3 de desembre de 2018
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Ens han arribat algunes queixes de veïns de l’entorn del carrer Joncs, cantonada
amb l’avinguda Carmen Amaya, 62 del Gornal. Sobre l’estat d’una tapa de registre
de Telefònica. Aquesta tapa de registre té el voltant aixecat i ja ha provocat algunes
ensopegades a vianants. (Adjuntem imatges)
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Té previst el govern alguna acció per a resoldre el problema.
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”

- 4883
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 92415 i data 3 de desembre de 2018, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 21 de desembre de 2018, en relació a
l’estat d’una tapa de registre de Telefònica a l’Av. Carmen Amaya, cantonada amb
C. Joncs, els informo que hem localitzat la tapa de registre a l’Av. Carmen Amaya,
42, i hem introduït la incidència al sistema de gestió.
Atentament,”
3.- RGE núm. 95.000, de 11 de desembre de 2018
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Ens han arribat algunes queixes de veïns de l’entorn del carrer Sant Joan, sobre la
rampa d’accés a l’espai obert d’aquest mateix carrer, davant mateix del núm. 31.
Aquesta rampa fa temps que acumula brutícia i com que alguns vianants fan servir
aquest racó com a urinari, cada vegada se n’acumula més. (Adjuntem imatges)
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Sap el Govern quan va ser la darrera vegada que es va netejar a fons
aquest racó?
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3. El Govern té previst netejar a fons aquest punt? Quan?

”

- 4884
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 95000 i data 11 de desembre de 2018, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 21 de desembre de 2018, en relació a
la neteja de la rampa d’accés a la Pl. Sant Joan, des del C. Sant Joan, els informo:
Els serveis de neteja que es realitzen a la zona són els següents:
- Escombrada manual de dilluns a diumenge, en horari de matí.
- Aiguabatre mixta els dijous, freqüència quinzenal.
No obstant això, hem introduït una incidència al sistema de gestió, per valorar i, si
s’escau, realitzar l’actuació necessària per part dels serveis de neteja.
Atentament,”

4.- RGE núm. 95.098, de 11 de desembre de 2018
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
La colla Gegantera de Sant Josep fa temps que necessita un nou espai per a
guardar en bones condicions els gegants. Actualment l’Associació de veïns els ha
cedit una sala per tal de guardar les tres parelles de gegants i divers material.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
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2. L’Ajuntament pot oferir un local que resolgui aquestes necessitats?
3. El Govern està realitzant alguna gestió per trobar aquest local? Quina
gestió?
4. Ha facilitat la Regidoria de Cultura algun llistat de locals municipals a l’entitat
perquè aquesta pugui escollir el local més adient?
5. Quins locals han ofert les Regidories de Cultura i de Districte a aquesta
entitat?
6. Quines mesures o propostes ha pres o pensa prendre l’Ajuntament per
trobar un espai en condicions per l’entitat?”

- 4885
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor President del Districte I, Sr. Jaume
Graells Veguin, que literalment diu:
“En resposta a la vostra pregunta presentada al Registre General d’Entrada en data
11 de desembre de 2018 amb número d’entrada 95.098, segons el que disposa
l’article 55 del ROM (Reglament Orgànic Municipal), per a que sigui contestada al
proper Ple del divendres 21 de desembre, en relació als gegants de la colla
gegantera de Sant Josep, us faig saber que aquest govern municipal coneix dels
requeriments d’espai a partir de que el president de la dita entitat ens ho fa saber,
no disposant actualment de cap espai alternatiu que per alçades pugui contemplar
el magatzematge dels gegants de que disposa la colla.
Tant Cultura com el districte I estem amatents a qualsevol oportunitat que pugui
sorgir de qualsevol equipament o espai que permeti fer el trasllat.
Atentament,”

PARTIT POPULAR
Per part dels regidors del grup polític municipal 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 7 precs i 13 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 29 i 30 de novembre i 5 de desembre de 2018 i, per tant, amb més
de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquests/es precs/preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es
transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 91.620, de 29 de novembre de 2018.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
En la calle París a la altura del número 66 los vecinos nos comentan que hay
muebles desde hace varios días al lado del container, tal y como muestra la
fotografía adjunta.

Por todo ello, esta regidora
RUEGA:


Sean retirados de la vía pública estos muebles.”

- 4886
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 91620 y fecha 29 de noviembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestado en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, en relación a muebles abandonados junto al contenedor situado en C/.
París, 66, le informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”
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2.- RGE núm. 91.837, de 30 de novembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
Volem conèixer si a l'Ajuntament actualment hi ha un pla integral d'il·luminació o bé
si tenen algun pla específic per barris per millorar la il·luminació i així també pal·liar
la sensació d'inseguretat que tenen els veïns.”

- 4887
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 91837 i data 30 de novembre de 2018, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el proper Ple Ordinari, que se celebrarà el dia 21 de desembre de 2018, en
relació a l’existència d’un pla integral o específic d’il·luminació, l’informo:
Efectivament existeix un pla de millora de l’enllumenat públic, que s’ha procedit a
implementar entre els mesos de maig i desembre, i que consisteix en la substitució
per làmpades més eficients i menys contaminants lumínicament.
Atentament,”
3.- RGE núm. 91.841, de 30 de novembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
En relació als pisos turístics i causa de diverses queixes que ha rebut aquest grup
municipal per part de veïns de l'Hospitalet.
Aquesta regidora i el seu grup municipal sol·licita
CONÈIXER:
• El nombre de llicències concedides des de l'inici fins a la data de la moratòria.
• Quin control es realitza per detectar els pisos turístics que no tenen llicència
d'activitat.
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• Quantes sancions han posat des de l'inici fins a la data de la moratòria, i
d’aquestes quantes s’han cobrat.”

- 4888
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d’entrada amb número
E/91841/2018, de data 30 de novembre, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari del dia
21 de desembre en relació als pisos turístics i causa de diverses queixes que han
rebut com a Grup Municipal.
El faig saber que per tal de poder respondre les seves peticions, hem de sol·licitar
un aplaçament.
Atentament,”

4.- RGE núm. 93.362, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
Esta regidora solicita CONOCER:


Cuál es el motivo por el que las obras del edificio “ L’Opera” están paradas.”

- 4889
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 93362 y fecha 5 de diciembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, solicitando conocer el motivo por el que las obras del edificio “L’Òpera”
están paradas, le informo:
Las actuaciones ordenadas por el Ayuntamiento han sido finalizadas de acuerdo
con los proyectos técnicos presentados.
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Por otra parte, atendiendo a la titularidad privada del resto de los edificios, el
Ayuntamiento desconoce qué planificación tienen prevista los propietarios.
Atentamente,”
5.- RGE núm. 93.364, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
En el Polígono Famades hay un parque que según los vecinos está muy sucio.
Por todo ello, esta regidora
SOLICITA:


Que se haga una limpieza de dicho parque con asiduidad.”

- 4890
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 93364 y fecha 5 de diciembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestado en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, en relación a la limpieza del parque existente en el polígono de Femades,
le informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”
6.- RGE núm. 93.366, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
En relación a los contenedores para pilas de la ciudad,
Esta regidora y su grupo municipal
SOLICITA:
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Se realice un mapa de contenedores de Pilas (como el que ya existe en
Cornellá y Esplugas) a fin de que los vecinos de la ciudad sepan dónde
pueden depositar las pilas utilizadas.”

- 4891
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 93366 y fecha 5 de diciembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestado en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, en relación a la realización de un mapa de contenedores de pilas, le
informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”

7.- RGE núm. 93.367, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
Este grupo municipal y su regidora
SOLICITAN:


Que se instalen en todos los parques de la ciudad aparatos de gimnasia
para las personas mayores.”

- 4892
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 93367 y fecha 5 de diciembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestado en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, en relación a la instalación de aparatos de gimnasia para las personas
mayores en todos los parques de la Ciudad, le informo que tomamos nota del
mismo.
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Atentamente,”

8.- RGE núm. 93.370, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
En la estación de la Rambla Just Oliveras nos dicen los vecinos que no tienen
lavabo público.
Por ello, esta regidora
SOLICITA:


Se hagan los trámites necesarios para que pueda haber un lavabo público
en la estación.”

- 4893
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i
Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecto al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con código E/93370/2018 y fecha 05/12/2018 sobre la instalación de
un WC público en la estación de la Rambla de Just Oliveras, y según lo dispuesto
en el artículo 55 (Ruegos y preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, a
efectos de que sea contestada en el Pleno ordinario del día 21 de diciembre de
2018, procedemos a daros respuesta:
Pregunta única: “En la estación de la Rambla Just Oliveras nos dicen los vecinos
que no tienen lavabo público …….SOLICITA: Se hagan los trámites necesarios
para que pueda haber un lavabo público en la estación”.
Respuesta: De acuerdo con la consulta efectuada a ADIF/RENFE des de l’Agència
de Desenvolupament Urbà, se pone de manifiesto que la estación de la rambla de
Just Oliveras cuenta con un WC público, al cual se accede desde el bar de la
estación. Desde ADIF justifican la situación de la instalación dentro del bar para
evitar posibles actos de vandalismo, ya que para su uso se entrega la llave en
mano.
Cordialmente,”

9.- RGE núm. 93.372, de 5 de desembre de 2018.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
A la entrada de la estación de la Rambla Just Oliveras hay un jardín.
Esta regidora
SOLICITA:


Se pongan unos bancos en dicho jardín.”

- 4894
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i
Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecto al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con código E/93372/2018 y fecha 05/12/2018 sobre la instalación de
bancos en el jardín situado delante de la estación de la Rambla de Just Oliveras, y
según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y preguntas) del Reglamento Orgánico
del Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno ordinario del día 21 de
diciembre de 2018, procedemos a daros respuesta:
Pregunta única: “A la entrada de la estación de la Rambla Just Oliveras hay un
jardín….. SOLICITA: Se pongan unos bancos en dicho jardín”.
Respuesta: Consultada la Agència de Desenvolupament Urbà, informa que el
terreno donde está ubicado el jardín de la estación de Just Oliveras es titularidad de
ADIF. Por tanto, el Ayuntamiento no puede actuar en ese ámbito, en todo caso, si
se considera conveniente, podría solicitarse a ADIF la colocación de unos bancos
en esa zona.
Cordialmente,”
10.- RGE núm. 93.374, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
Nos comentan los vecinos que el puente de Can Buxeres, es muy estrecho y
antiguo.
Por ello, esta regidora solicita
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CONOCER:




Si hay algún estudio para ampliarlo.
En caso negativo solicitamos se realice un estudio para su ampliación.
En caso positivo, nos gustaría saber si existe algún plazo para llevarlo a
cabo y que presupuesto tiene.”

- 4895
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 93374 y fecha 5 de diciembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, sobre el puente de Can Buxeres, muy estrecho y antiguo, le informo:
Se ha trabajado con ADIF en diferentes momentos esta cuestión. Se les ha
manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad, conocida, de solucionar la actual
situación de este paso bajo las vías, y estamos a la espera de que ADIF defina
cuándo va a realizar la actuación necesaria.
Atentamente,”
11.- RGE núm. 93.377, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
En la Riera de la Creu con Passatge Parral hay una pescadería que echan los
restos de pescado al contenedor general y no al orgánico, como muchas veces hay
personas revisando estos contenedores y rompiendo las bolsas de basura para ver
lo que hay dentro, también rompen las bolsas donde están introducidos los restos
de la pescadería. Esto supone que estos contenedores tengan un olor insoportable.
Por todo ello, esta regidora
RUEGA:


Se pase más a menudo a limpiar los contenedores de esa calle.



Se lo ponga un contenedor orgánico si es posible a esta pescadería para
que deposite los residuos allí.”
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- 4896
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 93377 y fecha 5 de diciembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestado en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, en relación al supuesto uso indebido de contenedores por parte de una
actividad comercial en Riera de la Creu con Passatge Parral, le informo que
tomamos nota del mismo.
Atentamente,”
12.- RGE núm. 93.379, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
Nos comentan vecinos de diferentes barrios que hay muchas personas sobre todo
de Centro-Europa rebuscando en los contenedores de las basuras. Sacan las
bolsas y las dejan por los suelos, por lo que hay mucha suciedad y olor.
Por todo ello, esta regidora solicita
CONOCER:


Si hay algún Plan Específico o se está estudiando algún Plan para erradicar
o minimizar los efectos que esto provoca.”

- 4897
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número E/93379/2018, de fecha 5 de diciembre, y según lo que dispone el artículo
55 del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos sea contestada en el Pleno
Ordinario del día 26 de junio en relación a: “…plan Específico para erradicar o
minimizar efectos búsqueda interior contenedores basura…”
Le hago saber que:
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Pregunta número 1: ¿hay algún Plan Específico o se está estudiando algún
Plan para erradicar o minimizar los efectos que esto provoca?
Respuesta: El servicio de Guardia Urbana trabaja continuamente para evitar los
actos incívicos en nuestra Ciudad.
Se realizan campañas puntuales, con agentes de paisano, para observar, corregir y
sancionar este tipo de conductas en nuestro municipio.
Durante las dos últimas campañas, llevada a cabo los pasados meses de
septiembre y octubre, 4 agentes de paisano realizaron tareas de detección, in situ,
de las infracciones. Durante ambas campañas se detectaron y denunciaron 134
personas.
Las tareas se coordinaron con el servicio de limpieza municipal para restablecer el
buen estado de la zona a la mayor brevedad.
Atentamente,”
13.- RGE núm. 93.553, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:




El número actual de Guardias Urbanos.
En que turnos y/o servicios están distribuidos.
Cuál es la previsión de efectivos para el año 2019.”

- 4898
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número E/93553/2018, de fecha 5 de diciembre, y según lo que dispone el artículo
55 del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos sea contestada en el Pleno
Ordinario del día 26 de junio en relación a: “…efectivos G.U…”
Le hago saber que:
Pregunta número 1: ¿número actual de Guardias Urbanos?
Respuesta: El número actual de plazas ocupadas es de 396
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Pregunta número 2: ¿en qué turno y/o servicios están distribuidos?
Respuesta: 26 efectivos destinados al Dto. I, Zona Sur; 23 al Dto. II, Zona Norte;
28 Dto. III, Zona Sur; 23 Dto. IV, Zona Norte; 20 Dto. V, Zona Norte; 22 Dto. VI,
Zona Sur; 29 Proximidad; 20 Soporte al Tráfico; 19 Central de Mando; 13 Gabinete
Técnico; 21 Grúa; 25 Unidad Motorista; 22 Puntos fijos ciudad; 10 Soporte e
Información; 32 Unidad Intervención Operativa; 6 Almacén y Material; 1 efectivo,
Depósito de vehículos; 40 efectivos no operativos por otros destinos, los 17
efectivos restantes están destinados a Jefatura y Coordinación de Servicios.
Pregunta número 3: ¿cuál es la previsión de efectivos para el año 2019?
Respuesta: El decreto de jubilación que se aprobó, por Consejo de Ministros el
pasado 14 de diciembre, establece las condiciones de jubilación de este colectivo.
Hasta el mes de enero no se dispondrá de datos exactos sobre la oferta pública
2019.
Atentamente,”

14.- RGE núm. 93.556, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:


En qué fase se encuentra el proyecto del Polideportivo de Santa Eulalia.”

- 4899
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 93556 y fecha 5 de diciembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, solicitando conocer en qué fase se encuentra el proyecto del Polideportivo
de Santa Eulàlia, le informo:
Como conocerá a través de los medios de comunicación, el Ayuntamiento ha
presentado dos propuestas para el proyecto de Polideportivo de Santa Eulàlia, una
en C. Gasómetro y otra en C. Jacint Verdaguer. Estas propuestas se han mostrado
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a las entidades Agrupació Esportiva Santa Eulàlia y Associació de Veïns i Veïnes
de Santa Eulàlia “5 carrers”.
Analizadas las dos propuestas, se ha llegado a la conclusión de que hay que
explorar una tercera posibilidad de polideportivo con un plan funcional más integral,
localizado en la C/. Alhambra, con frente a la Granvía. Esta tercera propuesta se ha
presentado y debatido en el Consell de Districte, y se va a estudiar próximamente
su viabilidad desde el punto de vista técnico y urbanístico.
Atentamente,”
15.- RGE núm. 93.564, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:


En qué fase se encuentra el proyecto del PDU Gran Vía.”

- 4900
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que literalment diu:
“Respecto al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con código E/93564/2018 y fecha 05/12/2018 en relación con la
petición de información sobre la fase en que se encuentra el proyecto del PDU Gran
Vía, y según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y preguntas) del Reglamento
Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el Pleno ordinario del día
21 de diciembre de 2018, procedemos a daros respuesta:
Pregunta única: “En qué fase se encuentra el proyecto del PDU Gran Vía”.
Respuesta: El conseller de Territori i Sostenibilitat resolvió en fecha 27 de marzo de
2017 aprobar definitivamente el Plan director urbanístico Gran Via-Llobregat
redactado por la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme y tramitado
por la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona.
Se puede consultar el texto íntegro del edicto publicado en el DOGC en fecha 26 de
abril
de
2017,
núm.
7357,
en
el
siguiente
enlace
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7357/1606213.pdf.
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En estos momentos, los proyectos de urbanización del sector 1 y de depresión de la
Granvia en el territorio afectado están en fase de redacción.
La Administración actuante es el Consorci per la Reforma de la Granvia.
Cordialmente,”

16.- RGE núm. 93.567, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:


En qué fase se encuentra el proyecto de reforma de Can Trinxet.”

- 4901
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 93567 y fecha 5 de diciembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, solicitando conocer en qué fase se encuentra el proyecto de reforma de
Can Trinxet, le informo:
Se ha realizado la actuación de consolidación de una de las naves.
Actualmente se está ejecutando el vallado perimetral con carácter de recinto
patrimonial (valla de forja), y nos encontramos en fase de aprobación del proyecto
de consolidación de la segunda nave, que realiza el AMB (Àrea Metropolitana de
Barcelona).
Atentamente,”

17.- RGE núm. 93.570, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
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Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:


En qué fase se encuentra el proyecto de reforma de Can Rigalt.”

- 4902
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 93570 y fecha 5 de diciembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, solicitando conocer en qué fase se encuentra el proyecto de reforma de
Can Rigalt, necesitamos que nos aclare si se refiere al ámbito de gestión
urbanística o al edificio catalogado, porque son cuestiones distintas.
Cuando tengamos esta aclaración, le informaremos adecuadamente.
Atentamente,”

18.- RGE núm. 93.572, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
En relación a las fuentes municipales esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:



Los horarios de funcionamiento
Si los días de lluvia también funcionan”

- 4903
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 93572 y fecha 5 de diciembre de 2018, según lo que
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dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, sobre fuentes municipales, puesto que hay diferentes tipos de fuentes en
la Ciudad, destinadas a usos distintos, solicitamos que aclare a qué fuentes se
refiere.
Cuando tengamos esta aclaración, le informaremos adecuadamente,
Atentamente,”

19.- RGE núm. 93.576, de 5 de desembre de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:



Si existe algún plan específico para mejorar el alumbrado de la ciudad.
En caso afirmativo en qué consiste el plan y fecha prevista para su
implementación.”

- 4904
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 93576 y fecha 5 de diciembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, en cuanto a si existe un plan específico para mejorar el alumbrado de la
ciudad, le informo:
Efectivamente existe un plan de mejora del alumbrado público, que se ha procedido
a implementar entre los meses de mayo y diciembre, y que consiste en la
substitución por lámparas más eficientes y menos contaminantes lumínicamente.
Atentamente,”
20.- RGE núm. 93.579, de 5 de desembre de 2018.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 21 de diciembre de 2018.
Esta regidora solicita CONOCER:


Cuál es el motivo por el que las obras del edificio “L’Opera” están paradas.”

- 4905
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 93579 y fecha 5 de diciembre de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 21 de diciembre
de 2018, solicitando conocer el motivo por el que las obras del edificio “L’Òpera”
están paradas, le informo:
Las actuaciones ordenadas por el Ayuntamiento han sido finalizadas de acuerdo
con los proyectos técnicos presentados.
Por otra parte, atendiendo a la titularidad privada del resto de los edificios, el
Ayuntamiento desconoce qué planificación tienen prevista los propietarios.
Atentamente,”
c)

Precs, Preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs
de la sessió.

La Sra. Alcaldessa-President obre el torn d’intervencions per a la formulació de
precs i preguntes de forma oral.
SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Mire, después de mucho insistir hemos conseguido que nos detallen con quién se
fue a comer la Alcaldesa el pasado año a cargo del ayuntamiento. A medias eh,
porque no estaba al 100 por 100, hay algunas cosas que no aparecen por ningún
sitio pero seguimos sin conseguir que nos expliquen de que acto de protocolo y
representación de la Alcaldesa derivan los gastos, y no es un capricho de
Ciudadanos señora Nuria Marín, es el criterio que establece la dirección general de
presupuestos, la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas. Además
de las facturas que acrediten la realidad del gasto, se debe aportar una memoria
explicativa describiendo con el suficiente grado de detalle el acto del que deriva el
gasto y los motivos de celebración, y evidentemente cuando vemos algunas cosas
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en atenciones y tal, lo que sí se puede desprender es que en atención protocolaria,
usted cree, que irse a comer que ha ido usted a comer con todos los directores de
los periódicos de este país, eso tiene que ver con la atención protocolaria? ¿y
gastarse un dineral en eso?, hombre eso creo que obedece más bien, es una
opinión, a que usted quiere salir en toda la prensa, es una prueba que ha puesto
últimamente y esto, por eso le decimos que nos explique cómo dice que lo tiene
que decir, que lo establece la dirección general de presupuestos y la Intervención
General del Estado y el Tribunal de Cuentas que nos haga usted una memoria
explicativa de si eso se corresponde, porque usted puede ir a hablar con el señor
director de cualquier periódico importante para hablar bueno, de lo que usted quiera
y a lo mejor pues le gustó mucho la película última que vio usted en Brooklyn,
cuando estuvo allí y se gastó usted casi en una noche de hotel casi quinientos
euros que por cierto pagamos todos. Hay que explicarlo bien sra. Marín no vale
ocultar hay que explicarlo bien. No, no ponga esa cara usted se gastó casi
quinientos euros en una noche de hotel que pagaron todos los ciudadanos cuando
sólo podía cobrar 84, esa es la verdad y no quiere que se la digamos a los señores
vecinos pero tienen que saberlo, contéstenos a las preguntas como les
preguntamos y como dice la ley.

SRA. ALCALDESSA
¿Ha hecho alguna pregunta Sr García? Muy bien, quedará constancia en acta y
intentaremos de sus palabras interpretar la pregunta. Si, por parte de Ciudadanos,
hay alguien más?

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí. Yo tenía algunas repreguntas sobre las preguntas que nos contesta el gobierno.
En este caso el primer tema que quería poner encima de la mesa es el pavimento
de Rambla Marina 333, queríamos saber para cuándo se va a reformar porque les
hemos preguntado y no nos contestan ¿se realizará en función de la
programación?, Queremos saber cuándo, cuándo se va a reformar; sobre la poda
de los árboles de Av. Poniente, es un tema ya bastante recurrente, ustedes ni
siquiera han hecho caso a la recogida de las firmas de los vecinos y dicen que van
a hacer la poda en 2019, la poda la necesitaban ya estos meses no para el año que
viene, la necesitaban ya antes y les pedimos que, les volvemos a pedir, que la
pongan en marcha cuanto antes y que nos informen cuando la van a realizar. Sobre
las pintadas que también les hemos informado en el puente que conecta el parque
de Can Creixells y las Planas que ustedes dicen que toman nota, les queremos
preguntar para cuando tienen pensado ustedes limpiar ese puente y sobre el
alumbrado también de este puente entre Can Creixells y las Planas que ustedes
nos dicen que estas lámparas sufren averías muy frecuentes, estamos estudiando
actuaciones, póngalas ya en marcha, les pedimos que las pongan en marcha y
cuando las van a poner también en marcha.
Sobre una pregunta que hicimos en el último pleno sobre el casal de Can Serra, les
preguntábamos que motivos había tenido este gobierno para no haber finalizado
ese casal, entonces ustedes nos contestan que es cierto, que aparte de las
preguntas aquí hemos hecho instancias, hemos hecho requerimientos y reuniones
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con los técnicos, nos dicen que las obras están en marcha con haber redefinido el
sistema de cimentación, el objetivo es asegurar que la edificación sea adyacente
pero tampoco nos contestan, les preguntamos qué motivos ha tenido este gobierno
para haber incumplido esa promesa que incluyeron en el plan de inversiones que
ustedes afirmaban que esta legislatura iban a acabar ese casal en Can Serra, igual
que el casal de Bellvitge, igual que otras inversiones que no han hecho y les
preguntábamos conocer los motivos que han impedido, quizás son razonables los
motivos pero queremos saber por qué ustedes han incumplido las promesas que
prometieron en el plan de inversiones. Gracias.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt ràpid, molt breu. D’ una banda, té l‘Ajuntament pensat reforçar l’àrea de
inspecció d’urbanisme en particular la zona d’aquelles obres que hi han ara
actualment a la nostra ciutat que estan provocant danys al mobiliari urbà i elements
d’inseguretat als veïns i veïnes?, quantes infraccions s’han aixecat contra aquestes
empreses constructores als darrers dos anys? i si tenim algun protocol específic en
tema de contaminació per excés en partícules en suspensió provocades per les
obres. Una altra qüestió, té l’Ajuntament constància de embornals que hi ha a prop
de passos de vianants escassos moltes vegades, que ha provocat situacions
perilloses als darrers dos mesos amb les fortes pluges que hi ha hagut?, és
conscient l’Ajuntament d’aquests embornals? s´han fet informes per incrementar la
seva capacitat? i la darrera pregunta fa tres mesos, tres plens vam preguntar sobre
un pi molt gran que hi havia al barri, dels pins de Bellvitge, se’m va respondre de
que estaven bé en bon estat i fa menys de dos-tres setmanes es va talar de manera
sencera, o sigui no entenem si estava bé fa tres mesos, ara no està bé que diguin
que no és una bona solució i es podia haver tallat una o dos branques, no de socarel. Gràcies.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El Ple passat vam fer una pregunta sobre el lloguer d’oficines de la farga a les
empreses dels pisos privats de Cosmetoda i vam fer un prec per anul·lar aquesta
cessió per semblar-nos poc ètic que uns espais municipals es dediquin al negoci
privat de la bombolla immobiliària, la seva resposta és que no disposen de criteris
objectius per a la denegació, així mateix la gestió de la empresa municipal La Farga
diu que han d’impulsar activitats de promoció i desenvolupament econòmic de la
ciutat i segons comenten la gestió de la societat municipal no pot excloure actes o
esdeveniments que siguin legals i estiguin promoguts per persones físiques o
jurídiques, així doncs la pregunta és: si qualsevol persona autònoma o petita
empresa l’ activitat econòmica de la qual reverteix en la ciutat i demani un espai a
La Farga tindrà el mateix tracte i se li concedirà el lloguer de l’espai i l’aparador de
la empresa municipal com expositor privat de la seva feina, amb quin criteri i si serà
per ordre de sol·licitud o com es farà servir aquest criteri per delimitar els espais?, si
serà qui arribi abans qui fes la primera sol·licitud? No sabem quin serà el criteri. I
també tenim un prec que de la seva resposta es dedueix que continuen vostès amb
la idea del mercat immobiliari i del sector de la construcció com elements exclusius
de la promoció econòmica, els preguem que canviïn una mica la visió més
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responsable d’aquests dos àmbits i que posin la finalitat social i el dret a l’accés a
l’habitatge per sobre del criteri únicament economicista i especulatiu. Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. A principio de mandato el PP de manera conjunta presentó
una moción con ICV-EUiA-PIRATES-E relativa a la mejora del servicio de autobús
L-10 en el barrio de Sant Feliu esa moción fue aprobada y ahí se reclamaba con
carácter de urgencia a la Autoridad Metropolitana de Barcelona y las autoridades
competentes, la dotación necesaria para llevar a cabo las mejoras en el servicio y la
reducción en el tiempo de espera. Desde la asociación de vecinos y de los propios
vecinos del barrio de Sant Feliu, nos siguen diciendo que no se ha materializado,
que siguen esperando casi media hora para la llegada del L-10 y por tanto nosotros
desde el PP queremos saber qué gestión se ha hecho desde el equipo de gobierno
para dar cumplimiento a esta moción y en cualquier caso rogamos que se pongan
las pilas y que reduzcan el tiempo de espera de los vecinos y las vecinas del barrio
de Sant Feliu a la espera del autobús del L-10 Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Si gracias. Era una pregunta al grupo de Ciudadanos, con la retirada o la dejada
sobre la mesa de la moción que presentaban, porque no estaban los grupos de
ERC, CUP-PA, i Convergència que según ustedes podían haberles hecho perder la
moción, ¿eso se considera que se han arrodillado o han claudicado?

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Miri una mica la resposta tant al PP com a la Juliana també, per lo que ha preguntat
que per escrit té la resposta, li contestarem també per escrit però a veure, La Farga,
un dels seus objectius és facilitar les activitats econòmiques, les activitats
econòmiques de construcció no tenen perquè ser totes especulatives i és evident
que és una indústria com altres que hi han; a vostè li pot semblar que no és tant
ètica com altres però en fi, això son consideracions d’altre caràcter que poden
discutir en un altre lloc, en qualsevol cas li contestarem per escrit i és evident que si
n’hi ha algun tipus d’entitat empresa, en fi o organisme que pugui contribuir, com és
el cas de la oficina que n’hi ha liquidadora a baix de La Farga, a la millora dels
números d’aquesta empresa municipal no a qualsevol preu evidentment però
treballem amb ells.
Respecte al PP si que volia comentar-li, és veritat Sant Feliu té un problema de
comunicació en aquest moment amb els autobusos, li contestaré també per escrit.
Es va sol·licitar a l’Àrea Metropolitana que és l’entitat del transport, el reforçament
d’aquesta línia, la línia 10 es desdoblarà, n’hi haurà una línia exprés entre els dos
hospitals que passarà per St. Feliu i serà molt ràpida i continuarà la línia tradicional
que nosaltres hem demanat reiteradament que estigui com a la resta de línies de la
ciutat, els quinze minuts màxim n’hi ha dos línies que en aquest moment queden en
aquesta franja una mica complicada que son la 16, que dintre de poc estarà, aniran
dos busos nous, estarà quinze minuts i la L10 que és el nostre cavall de batalla. Li
haig de dir que n’hi han moltes obres i això som conscients i es perden les
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freqüències, també s’ha de dir que és una realitat i malgrat això han reforçat, si no
m’equivoco el número, ara és la 82 que també puja al barri i dir-li que en aquest
sentit li contestarem per escrit també, hem reiterat a l’Àrea Metropolitana que posi
més vehicles mentrestant però la solució que, sap vostè que comprar un autobús no
és una cosa que, s’ha d’encarregar en fi té la seva tramitació i l’àrea metropolitana
en aquest moment està posant vehicles a línies noves, per tant jo espero que
durant el 2019 podem gaudir d’aquesta nova línia.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Per respondre al senyor Martín de Ciutadans sobre les
diferents preguntes que ha fet.
Resposta pregunta 4907:
Efectivament la poda de la Av. Ponent es farà al mes de gener tal i com ja li hem
contestat.
Resposta pregunta 4908:
El pont de Can Creixells sobre la Av. Isabel la Catòlica es neteja habitualment de
pintades tenim en els vidres com vostè ja sap doncs pintades fetes amb àcid i és
molt complicat de retirar això, en tot cas les pintades son recurrents i per tant es
despinten habitualment, tornarem a fer una neteja de la zona del pont.
Resposta pregunta 4909:
Sobre l’enllumenat d’aquest mateix pont, d’aquesta passarel·la de vianants, tenim
un problema que és que el tipus d’enllumenat no accepta el canvi a LED, per tant
canviarem tots els enllumenats i tal i com li vam indicar en la resposta estem
buscant el millor sistema de braç per aquest tipus de pont.
Resposta pregunta 4910:
Respecte al casal de Can Serra i la suspensió de les obres que era el motiu de la
seva pregunta, ja li vam respondre i a més va tenir una compareixença jo mateix li
vaig atendre, i ja li vam explicar que l’acte de suspensió era degut a buscar una
solució tècnica que reforces encara més la seguretat dels edificis adjacents cosa
que ja hem fet, l’acte de suspensió lògicament anirà i la posta en marxa de la obra
anirà a les Juntes de Govern i en fi la obra com vostè ja sap està ben en marxa, ja
tenim allà un bon forat fet per els fonaments i per tant no hi ha cap endarreriment
sobre el previst en l’obra un cop contractada.
El senyor Nieto de ICV-EUiA, jo si que m’agradaria que aclarís on estan aquests
embornals perquè nosaltres tenim coneixement de dues zones, la zona de Prat de
la Riba i la zona de Sta. Eulàlia .
Resposta pregunta 4911:
El tema de Bellvitge és molt clar, a vostè se li va respondre sobre l’estat del pi del
passeig de Bellvitge, que de l’estudi es desprenia que no tenia greus problemes de
seguretat, a continuació des de el veïnat i des de la associació de veïns se’ns va
indicar doncs que tornéssim a fer aquestes inspeccions, se’ns va demanar una
actuació, actuar sobre aquell pi com vostè ha dit en el Ple tallant-li una branca no
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solucionava el problema, encara desestabilitzava més les arrels que com vostè sap
son molt superficials, en funció d’això les tècniques municipals van definir una
solució final, no és del grat de ningú que era tallar el pi i substituir-lo per un altre, fet
que ja ha passat. S’ha tallat i s’ha substituït per un altre exemplar de la mateixa
espècie i s’ha repoblat un altre forat que hi havia en un altre escocell al costat. Li he
preguntat el tema dels embornals perquè si es fora d’aquesta zones ens agradaria
saber-ho per donar-li una resposta per escrit més adequada i sobre les inspeccions
d’urbanisme, li respondré per escrit. Gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Siento Sra. Marín que le siente mal que yo le haga preguntas incómodas a usted
aquí, pero es que es mi obligación hacérselas. Que no le guste a usted que le
pregunte por qué se gasta quinientos euros en una noche de hotel y pasa el cargo a
los vecinos cuando sólo puede cobrar ochenta y cuatro euros según estipula la
ordenanza y todo lo que hay ahí, pero lo siento pero usted en fin si no quiere que
hagamos esas preguntas procure ceñirse a lo que hay y no se las preguntaremos.
Siento, siento que usted ponga mala cara y que lo pase mal porque en verdad son
comprometidas las preguntas y tienen mala respuesta sabe.
Sr. Fran Belver le digo una cosa, nosotros traemos una moción aquí para que todos
los grupos participen, opinen y puedan votarla, en el momento que se marchan
cuatro o cinco grupos aparte de que es más complicado sabiendo que ya de
antelación ustedes habían dicho que no la van a votar a favor, pues lo lógico y lo
normal, es que la retiremos sin claudicación ninguna, porque lo que queremos es
que haya debate de la moción, pero fíjese es una moción que viene aquí porque
ustedes se empeñan en que venga si es que no tenía que venir, si es que es
vergonzoso que tengamos que sentarla cuatro veces a pesar de ganar las
mociones y no las implementan ustedes, es que no tendríamos por qué traerla es
que son ustedes los que hacen que la traigamos una y mil veces más si hace falta,
porque tienen la desfachatez de votar a favor de ella y no cumplirla, que ya tiene
tela.
Esto también tienen que saberlo los vecinos y es un tema muy delicado que no se
trata de claudicar creo que los grupos tienen derecho a expresarse y votarla, pues
se han marchado, pues hombre la retiramos porque ya prácticamente no va a haber
debate, el debate de ustedes que ya me han dicho que no, por tanto para que
quiero oírlo si ya me lo han dicho, quería escuchar también lo que dicen la otra
parte de la oposición, pero le reitero no hacía falta traerla si ustedes la hubieran
cumplido; tres veces que la hemos traído con esta. Cumpla, cumpla que no
cumplen señor Belver, este es el problema que este gobierno de Nuria Marín no
cumple.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Els carrers àmbit Amadeu Torner, Natzaret , Aprestadora i Can Tries, no sé si és la
zona que té identificada perquè les darreres pluges no es veia ni …

…/…

237

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Si, li respondrem per escrit. Coneixem la zona igual que coneixem la zona d’Enric
Prat de la Riba, li farem una resposta acorada a partir d’un informe tècnic.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé doncs totes aquelles preguntes que no han estat contestades en el Ple, ho
farem per escrit i aixequem la sessió sempre doncs felicitant les festes i desitjant un
any 2019 una mica millor que aquest 2018.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

