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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2012/16
Data: divuit de desembre de dos mil dotze
Hora: 18.15h fins 22.15h
Lloc: Casa Consistorial
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Sra.
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Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Alfons Bonals i Florit
M Dolors Fernández Bosch
Jose M Garcia Mompel
José Castro Borrallo
Jaume Graells i Veguin
Antonio Bermudo Avila
Gloria Herance Alvarez
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Cristian Alcázar Esteban
Juan Carlos del Río Pin
Pedro Alonso Navarro
Sonia Esplugas Gonzalez
Elisabet Bas Pujol
Senen Cañizares Martín
Meritxell Borràs i Solé
Ana Isabel Clar i López
Jordi Monrós i Ibañez
Josep Lluís Pérez i Fort
Alfonso Salmerón Muñoz
Lluís Esteve i Garnés
Daniel Ordóñez González
Alberto Sánchez López
Jesús Larrainzar González
M Teresa Redondo del Pozo

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

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sr.

José Javier Díez Crespo

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

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT
A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 27 DE NOVEMBRE
DE 2012.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent
a la sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2012, es pregunta si existeix
alguna objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En
compliment de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al
Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda, comencem aquest Ple ordinari del mes de desembre, Sra.
Secretària quan vulgui pot començar l’Ordre del Dia.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, té la paraula la Sra. Mercè Perea, Tinenta d’Alcalde d’Hisenda i Recursos
Generals.

SRA. PEREA
Gràcies Alcaldessa, per fer la presentació del pressupost pel 2013.
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Bé, seguim en la tònica, ara aguditzada, d’aquests darrers 5 anys de crisi,
amb una conjuntura econòmica financera complicada, amb una inestabilitat
que cada vegada s’aprofundeix més i que comença a tenir visos sistèmics. Fa
5 anys que posem de manifest en cada pressupost, la davallada d’ingressos a
l’administració local i, any rere any, reivindiquem un nou finançament local per
la manca de solucions, on els ajuntaments, tot i la davallada d’ingressos, han
de continuar fent front, des de la proximitat, als problemes dels veïns i de les
veïnes.
Doncs aquest pressupost del 2013 no és diferent dels altres i així en els
ingressos tenim una davallada d’ingressos propis d’un 1,4%, una reducció
molt important de les aportacions d’altres Administracions pel finançament del
serveis. Bàsicament fem esment de la Generalitat de Catalunya quasi amb un
22%, ha hagut una reducció pel que fa a les transferències, a les subvencions.
I pel que fa a les transferències de l’Estat, tot i l’increment d’aquestes
aportacions, cal dir que la pròpia incertesa del moment en el compliment de
les previsions que fa el govern, cal que siguem molt prudents a l’hora de fer
aquesta previsió.
Pel que fa a la vesant de les despeses, els hi diré que, evidentment, ens
afecta l’increment que vam patir tots els espanyols en el tipus impositiu que ha
augmentat en un 3% i en un 13% els dos diferents tipus. Pel que fa a
l’increment de l’IPC i derivat precisament de l’increment tant de l’IRPF, com de
l’IVA, estem en aquests moments tancant amb un indicador avançat d’un 2,9%
d’IPC. Més l’increment de preus que ha suposat la inflació, més els
subministraments, com és energia, aigua i llum i per descomptat el
combustible.
Ens trobem que amb aquesta situació de davallada d’ingressos, més
increment de despeses, hi ha una major demanda de cobertura de serveis,
per part de la ciutadania, de necessitats socials bàsiques.
El pressupost s’inscriu dins del marc del Pla d’Ajust que vam aprovar el 31 de
desembre del 2012, un Pla d’Ajust des del 2012 fins el 2022, i que ens
marcava les directrius tant d’ingressos, com de despeses. És un Pla d’Ajust
que interioritzava i que actualitzava el Pla de Sanejament que vam aprovar ara
fa un any, el 2 de desembre de 2011.
El pressupost s’ajusta als principis generals, al principi d’estabilitat
pressupostaria, que marca la Llei d’Estabilitat pressupostària i que s’aplica per
primera vegada aquest any. El pressupost 2013, per tant, compleix aquests
objectius i parlem d’una xifra total de 202 milions d’euros. Els hi he de dir que
el pressupost del 2013, si no comptem les inversions, és un pressupost de
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contenció, de reducció, on la despesa ha estat disminuïda, s’ha disminuït en
un 0,19%.
Les grans línies del pressupost és el manteniment, i ho dic amb majúscules, el
manteniment dels serveis públics, on uns retallen en algunes ciutats, en
aquesta, a l’Hospitalet, es mantenen i, fins i tot, s’incrementen amb noves
iniciatives destinades a la cohesió social, com són els nous equipaments que
s’obriran el proper any de Torrebarrina i Blocs Florida.
Patim un augment moderat de les taxes i preus públics, en un context,
evidentment, de reducció d’ingressos propis, i són les taxes i preus públics, els
índexs que ja vam aprovar en el Pla d’Ajust de març de 2012 i aquí vull fer un
petit esment a l’IBI, que és l’ingrés més important dels ingressos propis de
l'Ajuntament, a on els veïns i les veïnes pagarem el mateix import que hem
pagat aquest any.
Per afegir una mica les mesures preses en el darrer Ple, sobre les ordenances
fiscals, com a conseqüència de l’Increment de l’IRPF, de l’IVA, el que ha
suposat, evidentment, l’increment degut a la inflació de l’IPC, més l’increment
de tots els subministraments, les mesures preses per aquest govern
municipal, per tal d’ajudar a les famílies, han estat destinades en el
compliment de les seves obligacions. Cal dir en aquest sentit que l’IBI s’ha
complert la seva recaptació aquest any 2012, tot i la pujada tan forta, en un
96%, però tot i així mantindrem i incrementarem les facilitats en els
pagaments, també la innovació és la no liquidació de les plusvàlues també en
casos de dació en pagament i execucions hipotecàries i la millora a les
famílies amb escassa capacitat econòmica, per a les subvencions de l’IBI.
Aquest pressupost si es pot identificar amb alguna cosa, és amb les polítiques
prioritàries d’aquest govern municipal al llarg de tots aquests anys. Parlem
d’educació, serveis socials, parlem de promoció econòmica i foment de
l’ocupació, parlem, evidentment, de seguretat i civisme. Aquestes polítiques
prenen molt més pes que el que tenen les despeses d’estructura, aquestes
van en detriment del pes que agafen aquestes polítiques prioritàries del
govern.
I així, la reducció de la despesa corrent, mitjançant la introducció de mesures
d’eficiència, optimització i reassignació de recursos. Parlem de reducció de les
despeses administratives, per exemple en personal, ja saben, els hi vam
informar a la Comissió Informativa, que hi ha una reducció d’1.100.000 euros
en capítol 1, hi ha una reducció de despesa en el capítol 2 de despeses de
funcionament amb un 7,81% menys, parlem per exemple de lloguers, parlem
d’assegurances, amb una baixada important de quasi un 30%, parlem de la
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continuada baixa en atencions protocol·làries, que aquest any també baixen
un 15%.
També un altre tret important d’aquest pressupost és la priorització i
optimització de l’assignació de recursos, evidentment destinats a atencions
socials, educació, promoció econòmica, com deia, convivència i civisme. I
aquí jo crec que hem d’assenyalar i ho hem de dir en veu alta, el que suposa
d’increment, que és en transferències corrents en benestar i famílies d’un
24,4%. Això vol dir que hi ha un increment, i jo crec que és el més significatiu,
molt important en els ajuts a famílies, per garantir aquelles necessitats que les
famílies tenen, estem parlant d’un increment d’un 45,83%.
Mantenim les teleassistències, que també vénen incrementades, tot i la
davallada, i aquí portem una moció al Ple, tot i la davallada de les
transferències de l’Estat, creiem que les teleassistències és un servei de
qualitat dirigit a les persones que més gran pes tenen a la ciutat, tenen un
gran pes específic, no només pel nombre, sinó també perquè són el tronc de
les famílies que en aquest moment estan patint la crisi.
També el manteniment del Servei d’Atenció Domiciliaria, amb 5,6 milions i,
afegeixo, 20.000 euros en un conveni amb el Col·legi de Farmacèutics, per
medicaments, perquè la gent, tot i la situació dura, aquesta ciutat pugui fer
front a aquestes necessitats, com poden ser els medicaments de la gent que
més ho necessita.
Promoció econòmica i ocupació també pateix un increment d’un 10,16% i
educació, a on ens trobem la congelació dels preus públics en escoles
municipals, ja sabem que a d’altres ciutats estan tancant escoles municipals,
perquè estan incrementant, donat que no poden suportar el pes del cost,
aquesta ciutat manté i congela els preus, el manteniment del projecte d’Escola
de Música i de les Arts, del Pla Educatiu Entorn, de l’Oficina Municipal
d’escolaritat, assumint la retallada de subvencions que la Generalitat ha fet.
També joventut té un increment d’un 6,10% i pel que fa a les despeses de
manteniment de la ciutat, aquestes tenen un increment d’un 4,53%,
bàsicament derivat de l’increment dels subministraments, combustibles i l’IVA.
Com els hi deia, hi ha una reducció important al capítol 1 del personal i això
implica una reassignació dels efectius del capital humà d’aquesta casa, de
treballadors municipals. I, en aquest sentit, aquesta baixada important del
capítol 1, implica que la dotació en formació, perquè creiem que la formació és
vital, ja no només per a la nostra ciutadania, que també, sinó pels propis
treballadors d’aquest Ajuntament, a qui se’ls hi exigirà un plus que en aquest
moment estan fent, donat que ha d’haver reassignació de funcions,
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s’incrementa en, no, perdó, es fixa en 194.000, hi ha un increment d’un 120%
del que es dotava abans, perquè creiem que, evidentment, els treballadors
municipals es mereixen una millor formació, per donar una millor prestació del
servei públic, a banda de tenir una expectativa i, per tant, una millor motivació
per a la feina i creiem que això revertirà directament en la ciutat.
En resum, parlem que si a l’any 2012 el pes de les polítiques prioritàries
d’aquest govern, era d’un 66,2%, en aquest pressupost 2013 s’incrementa fins
a un 68,10%. I això vol dir l’increment en benestar comunitari, en aquelles
prestacions de serveis obligatoris, però parlem de serveis a les persones
directes, com educació, cultura, esports, sanitat, serveis socials, joventut,
cooperació, perquè no ens podem oblidar de la cooperació, així com la
reactivació econòmica i de foment.
Vull resumir en una qüestió, tot i la situació complicada, tot i la situació en
aquest moment que està patint la ciutat, com tot el país, el cert és que aquest
Ajuntament, sense triomfalismes, però sí dient les coses com són, està
assumint unes despeses que se li estan generant per altres administracions
que no assumeixen el que haurien d’assumir. Està gestionant, en aquest
moment, la reducció de les empreses públiques, com podrà ser el fet que
L’H2010 estigui en liquidació, en aquest moment l'Ajuntament assumirà també
el préstec de L’H2010, crea un fons de contingència de 300.000 euros i, el que
és més important, jo crec que és el senyal que aquest govern municipal, a part
d’apostar per les polítiques socials, aposta també per la inversió, perquè la
inversió de les administracions públiques ara és vital, la justificació que el
dèficit zero és el que ens acabarà portant a tots a un futur millor, creiem des
d’aquest govern que és fals, per què, doncs perquè si tu no fas inversió, si
ningú inverteix, si no hi ha líquid en el mercat, difícilment es poden fer
inversions i generar activitat econòmica. I per això creiem que, des de
l’autofinançament amb recursos propis, aquest Ajuntament continuarà amb la
posta en marxa de nous equipaments i continuarà amb les inversions a
aquesta casa.
És un pressupost pensat en el present, pensat en el futur, evidentment estem
reduint despeses, però continuem prioritzant allò que creiem que és més
important. Creiem que des de les altres administracions s’està produint, s’està
afectant a la nostra societat, amb un canvi de model de societat, des de la
porta del darrera, amb la reducció de transferències, d’ingressos a
l’administració local, aquella administració que és molt feble, però que és la
que més dóna la cara davant de la gent, resulta que ens estan canviant el
model i aquest govern no pensa permetre-ho, ens revelem amb aquest
pressupost davant de les maneres i les formes i els atacs contra l’estructura
de l’Estat que per la porta del darrera, per exemple al mes de desembre va
afectar a un principi que creiem que és essencial a l’estructura de l’Estat, com
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és el principi d’autonomia local per part dels ajuntaments. I els hi recordaré
aquell decret que va afectar als tipus impositius d’un impost que fins ara havia
estat sempre dels ajuntaments, o està actuant, evidentment, per
desregularitzar altres móns, com ha estat el laboral o, per exemple, amb
l’imposició de taxes a les universitats, a la formació professional, etc.
Creiem que aquesta és una altra forma diferent de governar, serà difícil, no és
una situació fàcil, probablement i pel que ens diuen, el 2013-2014 serà més
complicat, però aquest govern té molt clars els objectius i els objectius són la
seva gent. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de tots els grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, el grup municipal de Plataforma per Catalunya es donarà per assabentat
del punt número 1, s’abstindrà en el punt número 2 i votarà en contra del 3 i
del 5 i s’abstindrà del 4.
Farem el nostre posicionament sobre el punt número 3 de les ordenances
fiscals i del 5 que és el pressupost, no ens allargarem tant aquí com s’ha
allargat la Sra. Perea al explicar-nos-ho. No ens allargarem tant, perquè per
explicar el nostre posicionament en aquest tema, crec que la nostra postura,
en les intervencions en altres plens, ja ha estat suficientment clara. Sobretot
en el que respecta a la nostra demanda de congelació de l’IBI en aquests
moments de greu crisi econòmica, creiem que, en aquest cas, la pressió fiscal
dels impostos directes, més la pujada dels impostos indirectes, creen una
càrrega financera al ciutadà, que difícilment ens ajudarà a sortir del cercle
viciós del continu descens en el consum. A més, destacar que aquesta pujada
de l’IBI ens sembla brutal, encara que és cert que som conscients que gran
part de la culpa la té el govern central.
Respecte d’altres taxes que també pugen, creiem que en aquests moments
una congelació de les mateixes hauria estat el més convenient. Així mateix,
s’haurien d’haver congelat taxes com la de retirada d’escombraries o la taxa
per a la retirada de vehicles i contenidors de la via pública i mobilització per
procediments mecànics i dipòsits.
Vistes les ordenances fiscals i les al·legacions i posicionaments dels grups de
l’oposició, creiem, sincerament, que haurien d’haver estat més flexibles en
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algunes de les seves pujades. És just, per altra banda, reconèixer i felicitar la
mesura que s’ha fet de no cobrar la plusvàlua als pisos que s’han donat en
dació en pagament, ja que és una mesura molt encertada.
Respecte del pressupost, ja hem dit que no ens allargarem tampoc. En primer
lloc, referent al capítol d’ingressos, dir-los que si ens hem oposat a l’augment
de les taxes municipals és lògic que ens oposem a la xifra que vostès donen
al pressupost. Respecte de les despeses dir-los que em sembla molt adequat
aquest augment en l’assignació a la partida de benestar social i famílies, per
l’actual situació que pateixen moltes de les famílies de la nostra ciutat i que és
cert que els hi tenim que felicitar per aquesta pujada. Dir-los també que
encara que veiem molt positiu aquest augment, és molt important veure com
es distribueix aquesta ajuda, ja saben vostès que en aquest tema la nostra
posició sempre ha estat molt clara, ben definida i diferent a la seva, i nosaltres
sempre hem defensat la prioritat en l’accés a les ajudes de benestar i família
que sigui per a la gent autòctona.
Hi ha altres dos aspectes que voldríem destacar d’aquest pressupost de
despeses, amb els quals no estem d’acord. Per una banda, el cost del
programa de cooperació i sobretot la part destinada a transferències corrents,
a projectes a l’estranger, que són uns 400.000 euros gairebé, és cert que ha
baixat una mica, però molt, molt poquet, i als quals ens oposem, com sempre,
que surtin de la ciutat i reclamem que es destinin a polítiques socials,
precisament a la ciutat de l'Hospitalet. Plataforma per Catalunya és partidària
de la partida d’ajut humanitari, simplement en el cas d’alguna emergència o
catàstrofe, però no d’un programa com aquest i més veient alguns dels
projectes als quals es destinen diners.
Per altra part, creiem fermament que s’haurien de reduir els llocs de treball de
personal eventual, o sigui els assessors, pensem que seria indispensable avui
en dia una reducció d’entre un 10 i un 15% dels assessors per aquest any.
Per fer un petit resum, dir-los que malgrat que no els considerem un
pressupostos dolents en línies generals i que considerem encertades vàries
de les seves decisions que vostès prenen, hi ha certs aspectes en ells que es
poden polir i malgrat que la visió general, diguem-li numèrica, no ens sembla
desencertada, ens separa certament l’aplicació que es farà, sobretot en el
capítol de despeses.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa ens donem per assabentats del dictamen número 1 i votem
favorablement de la resta de dictàmens. Farem intervenció conjunta pel que té
a veure amb l’aprovació de les ordenances i del pressupost.
Bé, nosaltres pensem que el pressupost que s’acaba de presentar avui i que
aprovem en aquest Ple, és un pressupost que correspon a un govern
d’esquerres, és un pressupost d’austeritat en el millor sentit del terme, en el
millor sentit de la paraula austeritat, és a dir, és un pressupost sobri, de
sobrietat, sense gaires ornamentacions. Perquè austeritat no és retallar drets
socials, austeritat no és reduir les prestacions d’atur, rebaixar les pensions o
retallar sanitat i educació, això, veïns i veïnes, és un altre cosa. El que fa el
govern de l’Estat i de la Generalitat és un altre cosa i no pas austeritat
precisament. Austeritat és el que..., l’exercici que s’ha fet aquí, que és fer més
amb menys recursos, reduir despesa innecessària per incrementar la despesa
en educació, en polítiques socials o promoció econòmica. Es tractava gairebé
de quadrar el cercle i gairebé ho hem aconseguit i no era fàcil, perquè ho
teníem tot, ho tenim tot absolutament en contra. S’havia d’aconseguir eixugar
el deute de dos exercicis amb resultat negatiu i, alhora, no retallar serveis
fonamentals, no posar-li a la gent, a la nostra gent, encara les coses més
difícils.
I és per això, per la davallada dels ingressos i per donar compliment al Pla de
Sanejament, però sobretot per la voluntat dels grups que formen aquest
govern, la voluntat de no retallar serveis, que les taxes i els preus públics
pugen un 4% de mitjana, és aquesta voluntat de mantenir els serveis el que
obliga a pujar el 4% de mitjana. Això sí, s’han trobat mecanismes per fer que
aquesta pujada no afecti a tothom per igual i per això s’ha aprovat i s’ha
ampliat aquest reglament, aquestes bases, per incloure a més gent a la
sol·licitud de les ajudes, de les subvencions, per fer front a aquests ingressos.
S’han ampliat les bases, com dèiem, s’ha congelat l’IBI, no s’ha incrementat,
sinó que s’ha congelat l’IBI, s’ha congelat la taxa d’escombraries al petit
comerç, s’han congelat, i és una cosa que volem posar molt en valor, els
preus públics de les escoles bressol, per exemple fixin-se què es fa en d’altres
ajuntaments, aquí s’han congelat els preus públics de les escoles bressol,
s’han introduït noves modificacions a l’IAE, per promoure la creació de llocs de
treball i s’ha suspès, per exemple, una demanda que venia de les plataformes
d’afectats per la hipoteca i que era del tot justa, s’ha suspès la recaptació de la
plusvàlua en el cas de dació en pagament i execucions hipotecàries. Amb tot
això, els ingressos disminueixen en un 2 %, com producte de la crisi.
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I malgrat tot, hem aconseguit incrementar la despesa en Benestar i Família,
cal fer un esment en el tema d’atenció domiciliària i teleassistència, que ens
referirem després en l’apartat de mocions, en educació un 1,7%, assumint el
deute que ens genera la Generalitat de Catalunya, avancem, per exemple, els
diners i estem avançant els diners que no dóna o que dóna amb retard la
Generalitat, a través del Consell Comarcal, a les escoles amb beques de
menjador, incrementem en Promoció Econòmica, per posar en marxa nous
programes, malgrat també les retallades de l’Estat i la Generalitat en aquesta
matèria.
És aquesta situació, aquesta situació que és la que tenim en aquests
moments i sabem què significa, bé, aquesta situació significa que s’ha fet un
esforç importantíssim, un esforç, insisteixo, importantíssim per acompanyar a
les famílies que en aquests moments ho estan passant pitjor. I cóm ho fem
això, com hem dit, ho fem reduint despesa supèrflua en molts casos,
prescindible en d’altres, reduint despesa en estructura i de funcionament, amb
més austeritat i eficiència en els consums, pla d’eficiència, i el que té a veure
amb despeses de funcionament prescindibles, despeses publicitàries, de
representació o de personal eventual. Aspectes en els que encara tenim un
petit marge i és cert, i en els quals hem d’anar una mica més enllà per complir
la reducció d’un 30 % de personal eventual, per exemple, que deia el Pla de
Sanejament, i el compromís de fer-lo al llarg del 2013. Nosaltres, a més a
més, hem proposat la reducció també de salaris dels alts directius i de la
corporació, així com també obrir el debat sobre dedicacions exclusives i les
dietes per assistència a ple, per exemple, és un debat que pensem
honestament que el conjunt de grups haurem d’abordar en els mesos o en els
anys més immediats, perquè encara tenim marge, no gaire més, però encara
tenim marge per poder ser més austers per dedicar més esforços als que més
ho necessiten en aquests moments.
Són en definitiva, com dèiem, uns pressuposts de resistència, resistència
contra una política draconiana de la Unió Europea, que estan aplicant amb mà
de ferro el govern de la Generalitat i el govern de l’Estat, i que no ens ha
portat més que pobresa i que ens porta directament cap a la misèria més
absoluta, si no es canvia el rumb de la política econòmica. Portem dos anys
de retallades de l’estat del benestar, de política de dèficit zero, i cada dia
estem pitjor.
Qué significa eso, pues significa, efectivamente, que solo son unos
presupuestos para resistir, aprobar unas cuentas para garantizar el día a día
de la mejor manera posible, tratando de dar respuesta a las necesidades más
elementales de nuestros ciudadanos, pero poco más o muy poca cosa más.
Esto lo podremos hacer durante el 2013, pero en mi opinión, en la opinión de
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nuestro grupo, honestamente, no sabemos si lo podremos garantizar en el
2014, no sabemos qué nuevas sorpresas nos depara el futuro de la mano de
estos gobiernos sumisos a los dictados de una Unión Europea al servicio del
capitalismo más voraz.
Todo y eso invertiremos y lo haremos, i tant si ho farem, per la via de l’estalvi i
dels nostres propis recursos, per garantir els compromisos anteriors en tres
barris que ho necessiten i molt, projectes com el mercat de La Florida,
l’equipament social al mateix barri de la Florida, l’equipament per a joves a La
Torrassa i el centre esportiu i de promoció econòmica al Gornal. Són
exemples claríssims que malgrat tot i malgrat anar gairebé en contra direcció,
aquest govern té un compromís amb la seva gent i amb els seus barris.

Vull també, volem tenir també, aquest grup, unes paraules pels treballadors de
la casa, el personal funcionari que està essent senyalat i maltractat en aquests
moments, aquests dies, pel conjunt de les administracions. Que tothom sigui
conscient dels sacrificis que estan fent, del seu treball i de la seva voluntat de
servidors i servidores públics, que ara amb aquesta situació econòmica ho
estan demostrant més que mai. Que ningú no l’oblidi mai, no hi ha polítiques
públiques sense treballadors públics que les executen i ara més que mai estan
donant, com no podia ser d’una altra manera, un plus amb el seu sacrifici. No
demanen res més del que els hi pertoca i és de justícia que els hi
reconeguem. Tenim una plantilla de magnífics treballadors i treballadores,
molts que han donat a aquesta casa i a aquesta ciutat, els millors anys de la
seva vida i d’altres que tenen moltes coses a donar a aquesta ciutat. Vull
esperonar-los, el nostre grup vol esperonar-los, a acompanyar-nos en aquest
projecte de ciutat, de resistència per ajudar als nostres, a la nostra gent, als
nostres veïns i veïnes, perquè sense vosaltres no podrem fer-ho, sense
vosaltres això no té futur.
I per últim, els ciutadans, los últimos porque son en realidad los primeros, los
destinatarios de estas políticas públicas que queremos garantizar, a los que
tenemos que convocar para ofrecerles un gran acuerdo, para mantener
nuestro modelo de convivencia y nuestro estado de bienestar.
Señora Alcaldesa, en ocasiones me ha oído usted decir en este Pleno com
motivo del debate sobre presupuestos y en muchas reuniones, defender la
participación de la ciudadanía en la elaboración y en el seguimiento de la
aplicación del presupuesto. Créame, créanos, ahora es más importante que
nunca que todo esto lo hagamos con la participación de la ciudadanía, es más
importante que nunca que la ciudadanía sea convocada a participar en la
elaboración y en la ejecución y en la fiscalización de los presupuestos, para
garantizar una mejor gobernanza de la vida pública y poder hacer frente en
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mejores condiciones a esta situación tan difícil que nos toca vivir en estos
momentos.
Muchas gracias, por todo ello nuestro voto, evidentemente, será favorable a
las ordenanzas y a los presupuestos.

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

SRA. CLAR
Sí, per part de Convergència i Unió ens abstindrem en el dictamen número 1,
votarem favorablement al 2 i al 4 i en contra del 3 i del 5 i explicarem aquest
posicionament en contra del 3 i del 5.
Respecte a les al·legacions de les ordenances fiscals, doncs dir que un cop
més ens trobem que les al·legacions que havíem presentat des del grup de
Convergència i Unió, han sigut rebutjades, si bé no volem fer molt de soroll en
aquest sentit, perquè l’experiència ens demostra, i parlem d’anys enrere, que
al·legacions rebutjades per l’equip de govern del Partit Socialista i d’Iniciativa
per Catalunya, al·legacions rebutjades a Convergència i Unió, posteriorment
vénen recollides. Em remeto, per exemple, al tema de la plusvàlua quan un
dels cònjuges mort i l’altre hereta el pis, per exemple. Em refereixo, per
exemple, a bonificacions que havíem contemplat nosaltres que es podien fer
de l’IBI o de l’IAE a les empreses que augmenten l’ocupació, si bé és cert que
el tant per cent no equivalen al que nosaltres havíem presentat, però també ho
trobem recollit. Llavors, com que l’experiència ens demostra que d’entrada ho
rebutgen, però que després ho estudien i miren a veure si ho poden aplicar de
cara a anys següents, ho entenem en aquest sentit.
Però també és cert i ho hem de dir, perquè som una formació política amb
responsabilitat de govern i amb sentiment realment de govern i no ens agrada
la demagògia quan ens la fan a nosaltres i per això miren de fugir de fer-la
també nosaltres, som molt conscients que en aquest Ajuntament actualment
ens trobem lligats, lligats de mans i peus, lligats per un Pla d’Ajust
pressupostari, no som lliures, tenim els comptes, podríem dir, auditoriats,
tenim els comptes que hem d’anar fent informes i anar presentant-los i no
podem haver presentat fa sis mesos enrere un Pla d’Ajust i ara canviar-lo com
si fos un mitjó i en aquest Pla d’Ajust al qual nosaltres ja vam votar a favor,
perquè venia com a conseqüència de poder demanar uns préstecs preferents,
per fer front a unes factures que n’hi havia pendents de pagament, nosaltres

…/…

13

vam votar a favor per responsabilitat de govern, com deia, llavors comprenem
perfectament que si som corresponsables, hem de ser corresponsables
absolutament en tot.
Però això no treu que votem en contra del pressupost i votem en contra del
pressupost, entenent aquestes raons que ens han donat des de la regidoria,
però no compartint l’esperit d’aquest pressupost, m’explicaré. Aquest
pressupost un cop més ens trobem que no ve donat d’una comptabilitat
analítica, aquí ningú pot dir exactament, cadascun dels 61 programes que
consta el pressupost, ningú pot dir quins objectius té aquest programa, ningú
sap exactament cadascun d’aquests programes quina part de la despesa
podríem definir-la com estructural i quina part de la despesa és pròpia del
programa, amb la qual cosa després avaluar el seguiment d’aquest programa
és materialment impossible, però materialment impossible.
Una altra cosa que ens preocupa i ja l’hem fet notar en diferents anys, és la
diferència de valoració dels ingressos i les despeses tal i com es fa per part de
la ponència i com es fa per part de la intervenció. Jo no és que em cregui més
el que em diuen d’una banda que de l’altra, però és que n’hi ha una banda que
ha argumentat i en el seu quadre explicatiu, etc, que pots fer el seguiment i
veure, ostres, puc compartir-ho i per altre banda no. Llavors ens trobem que
per vostès els ingressos els presenten superdotats amb 2.300.000 euros per
sobre del que es fa per part de la intervenció i ens trobem en canvi que les
despeses per vostès seran inferiors al que calcula la intervenció, que seran en
4.500.000, i un cop més hem de dir que l’experiència ens demostra que
normalment qui acostuma tenir raó més aviat és la intervenció, que no pas
l’equip de govern.
Referent al tema de les inversions, doncs dir que aquest pressupost és un
pressupost de 202 milions d’euros, com s’ha comentat per aquí, les inversions
estan al voltant dels 9.300.000 euros i no hi ha un pla d’inversions, n’hi ha set
línies on detallen aquestes inversions, única i exclusivament set línies, on ens
diuen que es preveuen uns ingressos d’uns vuit milions i escaig de vendre els
drets d’edificació a IKEA, que es preveuen unes transferències de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per un milió i escaig i poca cosa més, és que són
just set línies només. L’Interventor també ho diu en el informe, que com no n’hi
ha pla d’inversions públiques locals de l’exercici, que el pressupost conté un
annex d’inversió que no permet analitzar la naturalesa d’aquestes inversions,
que es volen portar a terme durant l’any 2013, per què, perquè és que aquest
annex d’inversió només diu, única i exclusivament, el que hem comentat
anteriorment.
Des d’aquest grup polític ho hem dit moltíssimes vegades, segurament, bé,
segurament no, segur, vostès no ens donaven la raó, jo recordo uns anys
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enrere, quan des d’aquest grup polític dèiem que nosaltres teníem segrestat
un tant per cent del pressupost, referint-nos al que era el capítol 1, que era el
de personal, vostès ens donen la raó. Tenim en total per l’any 2013, 1.791
treballadors en aquesta casa, dels quals 1.680 són funcionaris, 55 són
contractats laborals i 26 són eventuals, el marge de maniobra que tenim per
reduir la despesa de personal és totalment mínima. No ho critico, no estic
dient que facin fora absolutament a ningú, no estem parlant d’això des de
Convergència i Unió, el que diem és que si aquest capítol el tenim blindat, per
dir-ho d’alguna manera, el que hem de mirar és que a la resta de capítols
optimitzar al màxim cadascun dels euros que destinem a cadascun d’aquests
programes i aquesta optimització, aquesta eficiència en la despesa només la
podrem fer en el moment que sapiguem realment el cost dels serveis que
estem donant des d’aquest Ajuntament, si això no ho tenim, no podrem
optimitzar la nostra despesa.
Això és una reivindicació que portem fent des de Convergència i Unió anys i
panys, des d’aquest Ajuntament de moment no ens fan cas, esperem que en
un futur puguem veure recollida aquesta comptabilitat analítica, aquest control
de l’eficiència de la despesa i veurem que realment es pot objectivar molt més
la nostra despesa. I és aquest el motiu, doncs pel qual bàsicament votem en
contra. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Ens donem per assabentats del dictamen número
1 i abstenció al 2 i al 4. Respecto al dictamen 3 y 5, todos somos conscientes
de que los ayuntamientos estamos, como el resto de administraciones,
sufriendo de forma importante la situación de crisis económica que sufre el
país. Ante esa situación, desde el gobierno central ya se han adoptado una
serie de medidas y se van a adoptar otras tendentes a ayudar a nuestros
ayuntamientos, dotándolos de mayor liquidez, para que puedan garantizar la
prestación de unos servicios básicos de calidad a los ciudadanos.
Una serie de medidas de las cuales también se va a beneficiar nuestro
Ayuntamiento, como por ejemplo dejar sin efecto la disposición obligatoria de
cancelación de las operaciones a corto plazo, a 31 de diciembre de cada año.
Esa disposición obligatoria suponía la revisión de operaciones de préstamo,
con un encarecimiento de las mismas y, por tanto, una pérdida de las
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condiciones ventajosas que pudiéramos obtener con carácter previo. Al
suprimirlo, nuestro Ayuntamiento para el próximo año podrá tener una mayor
fluidez en su gestión económica, así como mejorar su liquidez.
Otra medida que va a beneficiar a nuestro Ayuntamiento, es que desde el
gobierno central se va a permitir aplicar el superávit presupuestario a otros
fines, es decir, hasta ahora se aplicaba a la amortización de préstamos, a
mejorar los resultados o a inversión, a partir de ahora también se podrá
destinar al pago de servicios ordinarios del Ayuntamiento y, por tanto, será
una medida positiva para la gestión de los servicios que prestamos.
Otra medida que va adoptar el gobierno central y que puede servir y ser útil
para nuestro Ayuntamiento, es el establecimiento de un segundo plan de
proveedores. Nuestro Ayuntamiento ya se ha acogido al primer plan de
proveedores que sirvió para pagar 12 millones de euros que el Ayuntamiento
adeudaba a nuestros acreedores. Ese segundo plan de proveedores irá
destinado al pago de contratos de gestión de servicios públicos en la
modalidad de concesión, es decir, en el supuesto que el concesionario de la
gestión de servicio público no pudiera hacer frente a la realización del servicio,
correspondería al Ayuntamiento, como titular de la concesión, intervenir con el
consiguiente perjuicio. Estamos hablando de polideportivos, de guarderías, del
servicio de limpieza, por ejemplo. Pues con este segundo plan de proveedores
vamos a salvaguardar al Ayuntamiento de ese posible imprevisto y de sus
consecuencias.
También es muy importante para nuestro Ayuntamiento, que el gobierno
central haya creado el fondo de liquidez autonómico, al cual puede acudir la
Generalitat de Cataluña, ante la dificultad que tiene de acceso a los mercados
financieros. Con esta medida la Generalitat puede solicitar ayuda económica
para hacer frente a sus pagos y esto es muy beneficioso para el Ayuntamiento
de Hospitalet, ya que ahora podemos reclamar a la Generalitat que entregue
los 18 millones de euros que nos adeuda y destinar ese dinero a necesidades
de la ciudad.
Por último y no menos importante, el gobierno central ha aprobado que las
devoluciones de la participación en tributos del Estado, en lugar de entregarse
a 60 meses, se hagan a 120 meses. Con esa medida, nuestro Ayuntamiento
tiene más margen de maniobra, ya que supone que alrededor de
aproximadamente los 20 millones de euros que tenemos que devolver al
Estado, en lugar de entregarlo en 60 meses, se lo podemos devolver en el
doble de tiempo, 120, con lo cual mejorará y mucho nuestra tesorería para el
2013.
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A partir de ahí hoy el gobierno municipal nos presenta un presupuesto donde
se prevé gastar más de lo que ingresa y por ello tendremos al final del
ejercicio un déficit monetario de caja de casi 7 millones de euros, que habrá
que corregir mediante operaciones de tesorería. Cualquier ciudadano sabe
que si gastas más de lo que ingresas, puedes acabar mal y ustedes nos piden
que les apoyemos un presupuesto donde se va a dar esa situación de gastar
lo que no tienes.
Un presupuesto afectado por la drástica disminución de aportaciones de la
Generalitat, la Generalitat destinará a Hospitalet un 21% menos de dinero que
lo que entregó el año pasado, esa drástica reducción va a afectar a servicios
sociales, igualdad, educación, etc. Y desde el Partido Popular de Hospitalet
también rechazamos el cambio del sistema de cálculo en la forma de
distribución del fondo de cooperación local de Cataluña, ya que nos perjudica
seriamente como ciudad. Mientras la Generalitat recorta un 21% en su
aportación a Hospitalet, el gobierno central ha aumentado un 10% la
transferencia correspondiente a participación de los tributos del Estado,
llegando a más de 69 millones de euros.
Hoy el gobierno municipal presenta un presupuesto donde las tasas y precios
públicos aumentaran un 4% respecto a las del año anterior, cuando la
inflación prevista para el conjunto de España se prevé que estará entorno al 3.
Respecto al capítulo de gastos dicen que destinaran 9 millones de euros en
inversiones en la ciudad, pero en el documento presupuestario que se adjunta
no se indica cómo se va a distribuir en actuaciones singulares, ese dinero. Por
tanto, podemos suponer que tampoco ustedes lo tienen claro en este
documento presupuestario, ya que no hay reseñado ningún proyecto de
inversión en el plan de inversiones públicas local.
Nos están pidiendo que aprobemos algo que no consta en el documento
presupuestario, lo que sí sabemos es que si hay inversiones en esta ciudad,
es gracias a la multinacional IKEA, ya que de los nueve millones de euros,
ocho corresponden a ingresos de capital procedentes de la venta de derechos
de edificación y nos alegramos del cambio de actitud de este gobierno que por
fin se aleja del rancio y caduco discurso anticapitalista y antiliberal y acoge
con entusiasmo los más de ocho millones de euros de esa multinacional. Visto
lo visto y si nos atenemos a la rentabilidad para la ciudad, Sra. Perea, estará
usted conmigo que hoy su mejor socio de gobierno se llama IKEA y no
Iniciativa por Catalunya-Izquierda Unida, ya que mientras éstos no aportan
absolutamente nada, al menos aquellos nos dan dinero para proyectos de la
ciudad.
Estamos ante un proyecto que no va a cumplir con la normativa, la que
establece que la administración local pague a sus proveedores en el plazo
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máximo de 30 días como establece la Ley, sino que estaremos entorno a 60
días, el doble, y que tal y como está la situación de muchas empresas en la
ciudad, creemos que es justo lo que no hay que hacer. En el presupuesto que
hoy nos presentan a Pleno, han previsto un fondo de contingencia dotado con
300.000 euros, para hacer frente a pagos inaplazables que consideramos
insuficiente. Mientras por ejemplo el Estado ha previsto dotar su fondo de
contingencia, incluido en los presupuestos generales, con un 2% del total, eso
llevado al presupuesto municipal significaría alrededor de 4 millones de euros
y ustedes sólo dotan con 300.000, cifra que consideramos insuficiente en el
supuesto que debamos hacer pagos inaplazables, como pueden ser por
ejemplo los debidos a las dos sentencias judiciales referidas a exportaciones y
que tenemos pendientes y que ya ascienden a dos millones de euros.
Creemos, además, que es posible aplicar un mayor ahorro en los gastos de
funcionamiento de equipamiento y dependencias municipales, algo tan
sencillo como la remisión telemática de los distintos informes, acuerdos y
resoluciones, supone un gran ahorro para el Ayuntamiento. Para que se
hagan una idea, las entidades locales han ahorrado casi cinco millones de
euros durante el 2012, al usar esta vía para remitir a la administración central
del Estado, diversa documentación. Creemos que es necesario también
aplicar esta medida en el Ayuntamiento de Hospitalet.
Y valoramos positivo la reducción en atención protocolaria, publicidad y
propaganda, pero consideramos que es insuficiente, creemos que se podría
haber realizado un esfuerzo mayor y destinar ese dinero a otros fines más
sociales. En el capítulo de transferencias corrientes se observa como
disminuye respecto al año anterior el dinero destinado a promoción
económica, seguridad ciudadana, convivencia y civismo, educación o atención
a los ciudadanos, cuando consideramos que deberían ser prioritarios para
este gobierno. De la misma forma que criticamos esa disminución en la
aportación económica en estas áreas, también consideramos acertado y hay
que decirlo, que se haya incrementado el dinero destinado a ayudas a las
familias más necesitadas, pero lamentamos que no se haya hecho lo mismo,
esa misma asignación destinada a ayudas a personas mayores, ya que queda
igual que en el 2012.
Nos piden que apoyemos un presupuesto donde aún los ciudadanos de
Hospitalet tendremos que seguir pagando de nuestro bolsillo, el desastre en la
gestión de la sociedad municipal L’H2010. El próximo año deberemos seguir
pagando un millón de euros en intereses y capital de los préstamos de esa
sociedad y que no acabaremos de pagar incluso cuando la sociedad se
liquide, sino que tendremos que seguir pagando algunos años debido a la
amortización del préstamo.
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Terminamos indicando que nos presentan un presupuesto donde se consolida
un modelo de medios de comunicación de la ciudad fracasado, donde la radio
sólo funciona los domingos por la mañana, de once y media a catorce treinta,
no sé si ese es un modelo de medios de comunicación y donde la televisión
sólo funciona de lunes a viernes.
Por cierto, desde el grupo municipal del Partido Popular, apoyamos la petición
que ha hecho formalmente el grupo de Izquierda Unida, de que el próximo
presupuesto sea participativo, que los ciudadanos de Hospitalet puedan
también aportar sus ideas y sus propuestas, nosotros la valoramos
positivamente y nos gustaría saber qué va a opinar el grupo, su socio de
gobierno, el Partido Socialista.
Nosotros vamos a votar en contra, por lo que he dicho a lo largo de mi
discurso, del presupuesto del Ayuntamiento 2013.
Respecto a las ordenanzas fiscales y precios públicos, el grupo municipal del
Partido Popular no les vamos a poder dar apoyo, ya que consideramos que no
son las ordenanzas que necesita realmente la ciudad. Sirva de ejemplo que la
política propuesta por este gobierno, para fomentar la instalación de nuevas
empresas a través de las ordenanzas fiscales, consideramos que no es la
acertada. Creemos que hay que favorecer la instalación de nuevas empresas
en la ciudad, ya que con ello potenciamos la creación de empleo y de esta
forma también ayudamos a nuestros ciudadanos y la ordenanza que hoy
aprueban no va a cumplir con ese cometido. El impacto fiscal a la hora de
abrir un negocio en la ciudad de Hospitalet, es muy elevado y hace que sea
poco interesante instalar una empresa en la ciudad.
Es difícil que un empresario se instale en Hospitalet, cuando debe pagar unos
impuestos que son más caros que en otras ciudades de nuestro entorno y
donde además es la ciudad de nuestro entorno que menos bonificaciones
aplica a las empresas. Consideramos necesario, por ejemplo, ampliar el
número de años de bonificación del IAE, para aquellos empresarios que
inicien en la ciudad una actividad empresarial. Consideramos que sería
positivo, para fomentar el empleo en Hospitalet, ampliar aún más los
porcentajes de bonificación de ese impuesto, en función de los puestos de
trabajo creados en la ciudad o aplicar reducciones en el gravamen a las
empresas con pérdidas en Hospitalet y que se están aplicando en municipios
de nuestro entorno.
Son propuestas que, a modo de ejemplo, pretenden fomentar la creación de
empleo en la ciudad de Hospitalet y que consideramos deberían figurar en las
ordenanzas fiscales. Por ello, dado que estamos ante unas ordenanzas que
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creemos no corresponden con lo que realmente necesita nuestra ciudad,
también las votamos en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, s’ha exposat per part de tots els grups, la Tinent d’Alcalde ¿vol afegir
alguna cosa?

SRA. PEREA
Sí, m’agradaria, a veure, intentaré ser breu. Pero, Sr. del Río, es que me lo
pone fácil. Mire, yo no sé si usted se ha mirado bien la memoria explicativa,
que además es muy clara en este presupuesto, y lo dice bien claro, qué
estamos priorizando, qué políticas priorizamos y qué estamos reduciendo.
Nosotros estamos marcados por un Plan de Ajuste, usted ha dicho que
gracias a determinadas medidas del gobierno central, mire, ha dado unas
medidas que yo no conozco, que no están ni aprobadas.
Y le diré una cosa, mire, no quería entrar, porque, bueno, porque creo que
todos estamos pasando un mal momento, pero le tengo que decir que la
previsión que hace de transferencias del Estado, el Estado se basa en unas
previsiones de un presupuesto que ha sido cuestionado por el Fondo
Monetario Internacional, por decirlo de alguna manera, y hoy incluso por una
entidad internacional y además totalmente ajena a cualquier administración,
donde determinaba que si ustedes habían previsto un PIB de menos 0,50,
para el 2013 estamos ya en dos puntos y medio, es decir, que hay una
diferencia de previsión de dos puntos.
Lo que le quiero decir con esto, es que las previsiones que ha hecho el Sr.
Montoro sobre las transferencias que recibirán los ayuntamientos, yo las
cogería con pinzas. Y por eso le pido que sea prudente, usted insiste y yo le
digo, mire Sr. del Río, tal y como ha ido este gobierno, que desde hace un año
que empieza a gobernar, ha tomado toda la serie de medidas que tenía que
tomar, ninguna que tenga que ver con el programa electoral que hizo, le pido
que sea prudente. Y le diré más, sí que es cierto que ha aprobado un
presupuesto de financiación para los ayuntamientos, pero mientras tanto los
castiga con un IVA, los castiga con un IPC, porque, a ver, no nos engañemos,
y los castiga con unas transferencias del Estado, por cierto, aprobadas en
junio de 2012, criticado por toda la Unión Europea, el Sr. Rajoy, porque no
aprobó unos presupuestos hasta pasadas las elecciones de Andalucía, lo que
le mermó la credibilidad en Europa. Con lo cual usted, en estos presupuestos
2012, me ha generado cinco millones de déficit. Con toda esta fiesta que
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ustedes han generado, hombre, yo le pediría que fuera un poco más prudente,
porque yo lo he sido y no he cargado tintas, porque me parecía que era lo
mejor y exactamente lo más prudente que tenía que ser.
Mire, usted ha adelantado unas medidas que yo no sé si serán ciertas, en
cualquier caso le digo que este gobierno que ha gobernado a golpe de decreto
desde hace un año, hombre, hoy me aprueba un presupuesto y mañana igual
me quita lo que me está dando, con lo cual a mi me gustaría que no
hiciéramos tantos aspavientos de defender una gestión, Sr. del Río, que en
este momento está complicado. Lo cierto es que este presupuesto, y por las
intervenciones que he visto me ha parecido que, bueno, les debe haber
costado encontrar dificultades para cuestionar, porque me está hablando de
unas actuaciones protocolarias que las tengo cifradas en 10.000 euros, si
usted quiere que continúe reduciendo, pues continuamos reduciendo, no hay
ningún problema, pero que usted sepa que llevamos más de un 45% de
reducción de atenciones protocolarias.
Y le diré una cosa Sr. del Río, mire, este Ayuntamiento, desde el año 2008
hasta el 2013, en bienestar y familia, en todo lo que son servicios sociales, ha
incrementado casi un 50% la dotación, con lo cual, el esfuerzo que se está
haciendo, usted me dice, es que en políticas de ocupación ustedes rebajan,
oiga ¿usted sabe lo que ha rebajado el gobierno de Rajoy, bueno ha rebajado
no, directamente se ha cargado las políticas activas de ocupación? Porque si
quiere se lo digo, vamos, que lo tengo todo aquí puesto “fil per randa”. Pero es
que ustedes, mire, en política educativa han bajado sólo 326 millones de
euros, incrementando tasas universitarias, bajando 300.000 los números de
becarios, es decir, han ido a cargarse directamente la educación.
En cuanto a sanidad, le diré, red básica de servicios sociales, presupuesto
2013 ¿sabe lo que van a rebajar a los ayuntamientos en la red básica, que es
vital para la atención a los ciudadanos, a la gente que lo está pasando mal?
Sólo un 65%, sólo, y encima se permite el lujo de hablarme de unas
ordenanzas fiscales con las que usted no se siente identificado, hombre, mire,
usted me pide bonificaciones en las ordenanzas fiscales sin prever y sin tener
en cuenta los ingresos, es decir, que para usted, usted montaría un
presupuesto de reducción del gasto y, bueno, y el ingreso ¿qué hacemos?
¿también lo reducimos? ¿y cómo se sostienen las administraciones? Ahora
entiendo porqué Madrid, y disculpen si insisto tanto en Madrid, porqué Madrid
está hecho unos zorros y se lo digo bien claro, la deuda, el 25% de ese 5%
que son las administraciones públicas locales, corresponde a Madrid, es decir,
que el resto hemos hecho los deberes.
Mire, si usted quiere que yo invierta y concertemos un préstamo, no tengo
ningún problema, pero el límite que ustedes han hecho, que han impuesto
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ustedes el límite para poder invertir, quítenlo. De todas maneras, yo le pediría
que intente, bueno, que intente ser prudente, usted habla del Fondo de
Cooperación Local, mire, este Ayuntamiento, supongo que lo ha dicho porque
se ha enterado esta mañana, este Ayuntamiento ha recurrido la decisión de la
Generalitat de la reducción de más de un 50% del Fondo de Cooperación
Local, para el Ayuntamiento de Hospitalet, este Ayuntamiento hace los
deberes, nos podemos equivocar como en todas partes, pero le puedo
asegurar que la voluntad de este gobierno i li parlo de la filosofia i de l’esperit.
Miri Sra. Annabel Clar, jo no comparteixo ni l’esperit, ni la filosofia, ni la lletra,
dels pressupostos de l’Estat de Catalunya, ni els del 2012, ni els del 2013.
Vostè insisteix en la comptabilitat analítica, jo li vaig fer preguntar al meu
Director de Serveis, davant seu, que li expliqués què implicava la comptabilitat
analítica i això qui ho pot fer són les empreses. Però bé, vostè insisteix en la
comptabilitat analítica i per aquest motiu vostè creu que l’esperit d’aquest
pressupost no s’ajusta al que hauria de ser. Miri, jo li puc assegurar, i aquí els
números estan i vostè els ha pogut comprovar, que l’aposta per benestar
social, i vostè m’ho ha reconegut, és molt important, però en polítiques
d’ocupació també, per contrarestar allò que altres administracions no fan.
I una cosa de la que no ens podem oblidar, que vostès no ho han dit, el
manteniment dels serveis públics, aquest Ajuntament està fent un esforç, està
fent un esforç superlatiu, perquè la situació és la que és, però continuem
apostant i, a més a més i ho he dit, ens revelem davant deformacions de
l’Estat que es pretenen per altres administracions, amb la intenció de fer un
desapoderament a les administracions locals, quan som nosaltres els que
donem la cara en aquest moment i la continuarem donant i Hospitalet si una
cosa té, és que porta donant la cara molt de temps, podem estar d’acord en
estructures, en el què vostè vulgui.
Miri, vostè em parlava del capítol 1, miri, el capítol 1, s’està demanant un
esforç als treballadors municipals i el Sr. Salmerón ja ho deia, un esforç que
per altres administracions se’ls està matxacant. El capítol 1, si fem una aposta
en formació, és per un projecte professional, de capacitació professional pels
propis treballadors, perquè sabem que necessiten una motivació, donades
aquestes circumstàncies tan complicades. El capítol 1 a mi em suposa, em ve
regulat per la Llei d’Hisendes Locals i vostès saben que aquesta Llei és
excessivament rígida, bé, jo tinc el capítol 1, jo no tinc cap interès en fer fora a
ningú, li diré una cosa, amb empreses de..., amb ONG del tercer sector, en els
dos anys que porten vostès governant, han perdut l’ocupació 13.700
persones, només li dic això. Llavors, siguem prudents, els hi demano també
prudència amb el capítol 1, perquè el capítol 1 és el que és, si no hi ha
persones, i el Sr. Salmerón ho ha dit, no es poden prestar serveis públics i
això no es pot disgregar, com a vegades li he comentat en algun pressupost,
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que el capítol 1 no es pot disgregar de les polítiques que estàs fent, per què,
doncs perquè els programes són una cosa, però tots tenen un conjunt, si tu no
tens unes persones darrera, difícilment pots tirar endavant un servei públic.
Per tant, jo crec i no m’estendré més, en polítiques de promoció econòmica
els hi diré que a banda de l’increment del 10,6%, hi haurà 2,28 milions d’euros
en plans d’ocupació, perquè creiem que els plans d’ocupació i la formació són
vitals, per col·lectius molt tocats com són, evidentment, les dones, com són els
xavals, els nois de 25 en endavant i, per descomptat, la gent de 50 en
endavant que s’han quedat sense una ocupació, no tenen formació i no tenen
cap sortida de futur. I els hi deia, aquest pressupost és de futur, perquè el
dèficit zero hem de complir-lo perquè tinguem tots futur, diu el Sr. Montoro,
però si no tenim present, difícilment, difícilment tirarem endavant aquesta
col·lectivitat, aquesta societat, aquesta ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció? Sr. Salmerón? No? Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sra. Perea, no m’ha entès allò del capítol 1, jo li he dit que el capítol 1 nostre
està blindat, jo no li dic que no em sembli bé, no, no, no, jo soc defensora del
capítol 1, crec que el funcionariat que tenim és el que necessitem i que estem
fent la feina que segurament està més per sobre de la quantitat de feina
normal que hauríem de fer, perquè estem reduint la plantilla. Jo no he criticat
el capítol 1 en cap moment, he dit que el tenim blindat, perquè tenim 1.600 i
escaig, dels 1.700 i escaig, que són funcionaris, llavors, jo què dic, a veure, si
hem de mirar de reduir la despesa i el capítol 1 el tenim blindat, perquè
necessitem els treballadors, perquè estan fent la feina i estan rendint per
sobre, segurament, del que podríem arribar a demanar, hem de mirar
d’objectivar al màxim la despesa que tenim.
Sra. Perea, jo ho sé, que en un treball donar-li suport, recolzament, acollida, a
una dona que necessita una sèrie de coses, necessita uns professionals que li
facin aquest servei, però ja no només personal a nivell d’una psicòloga, una
treballadora familiar, una assistenta social, no, no, no, necessita una
administrativa que prèviament hagi preparat la documentació i necessitarà un
senyor o una senyora de la neteja que tingui l’habitacle adecentat per quan
arribi aquesta senyora i realment es trobi un lloc en condicions, ho sabem
perfectament des de Convergència i Unió que donar un servei no són uns
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dinerons a la senyora i que se’n vagi cap a casa, sinó que implica tot un suport
de persones darrera que donin aquest servei.
El que critiquem, des de Convergència i Unió, és que no sabem el cost que
representa aquest servei, no sabem la part proporcional de la despesa de
material de neteja, de la despesa del sou de la persona de neteja, de la
despesa del sou de personal de l’administrativa, de l’auxiliar administrativa, de
la psicòloga, de la treballadora familiar, etc, del lloguer, de la llum, de l’aigua.
Totes les despeses estructurals que n’hi ha per donar aquest servei, no
sabem quina part proporcional va a cadascun dels serveis que tenim, per
mirar si es pot millorar aquest servei, si amb els mateixos recursos podem
donar més serveis. Quan parlem nosaltres de comptabilitat de costos ens
referim a això, saber quina part de dinerons destinem a cadascun dels nostres
serveis, no perquè pensem que s’estigui fent malament, no, sinó per mirar si
n’hi ha alguna manera que amb els mateixos diners puguem donar més
quantitat i més qualitat, si se’m permet, de servei, encara de la qualitat que
actualment estem donant, que ens consta que és molt alta, sobretot en els
serveis socials.
Sra. Perea, el que li estem dient nosaltres és això i el que diem també
nosaltres és que si no fixem en aquests programes uns objectius, després no
es pot fer un control del seguiment d’aquests programes, perquè si prèviament
no hem dit on volem arribar, al final no sabem si hem arribat o no hem arribat.
El nostre discurs el que ha dit ha sigut això, no ha dit cap altres cosa. I una
cosa que ha comentat vostè, que a mi se m’havia passat, el tema de la
memòria explicativa, des del grup de Convergència i Unió hem trobat una
diferència a l’alça a la memòria explicativa d’aquest any, referent a altres anys
anteriors.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Cuando yo he dicho que era complicado para un
empresario instalarse en Hospitalet, no es que lo diga yo, es en un estudio
sobre fiscalidad local en la región metropolitana, presentado el 18 de
noviembre, de la Patronal Cecot, que coge las ordenanzas fiscales de los
distintos municipios del Área Metropolitana.
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Cuando yo he dicho todo lo que he dicho, porque el señor de Izquierda Unida
ha dicho, bueno y qué pasará en el futuro, pues todas las medidas que he
anunciado que va a presentar el gobierno del Partido Popular, es que ya están
en tramitación parlamentaria y además ya se han presentado en el Senado, si
no le informa su grupo de gobierno, su socio de gobierno, no se preocupe que
yo le informo de las medidas que van a venir y que van a ser muy
beneficiosas para esta ciudad.
También indicarle que es cierto, usted me habla de futuro y de presente, claro,
es que el presente que nos encontramos, el gobierno del Partido Popular,
cuando llegamos al gobierno en el 2011, era 3 millones más de parados que
como dejamos el gobierno en el 2004, con 100.000 millones de euros de
deuda de administraciones públicas, con un déficit público de 90.000 millones
de euros, con una sanidad con un agujero de 16.000 millones de euros, con
una dependencia con 1.000 millones de euros de deuda, con una seguridad
social que le dejamos en superávit en 0,5 y nos la devuelven con 3 millones
menos de cotizantes y 7.900 millones de euros de deuda. Y claro, en aquel
entonces, 2004, la gente no hablaba de prima de riesgo, por qué, porque
estaba en 28 puntos, cuando ustedes dejan el gobierno, la pusieron en 463
puntos, todo el mundo sabía lo que era la prima de riesgo.
Claro, con ese presente, es muy difícil gestionar y mejor lo debe saber usted
que incluso el propio Rajoy, porque usted cogió un gobierno en superávit y
ahora tenemos un Plan de Ajuste en el Ayuntamiento de Hospitalet, por tanto,
si es difícil gobernar y gestionar en momento de crisis, pues usted es muy
pésima gestora, porque cuando era bueno, ha cogido el Ayuntamiento en
superávit y nos lo ha puesto con necesidad de un Plan de Ajuste. Además,
con usted en el gobierno, la sociedad municipal L’H2010 está en liquidación. Y
si usted me habla de credibilidad, ahora nos hemos enterado que proponen
otra vez, pues reformar el mercado de La Florida, mire, es que en el Plan de
Actuación Municipal 2003, página 59, ya consta y lo mismo consta en el Plan
de Actuación Municipal del 2008, o sea, llevan ustedes proponiendo lo mismo
nueve años, dos legislaturas, eso es falta de credibilidad.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sr. del Río, vamos a ver, yo no he dicho nada sobre las medidas del gobierno,
porque, francamente, las medidas que usted anunciaba no van a servir
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absolutamente para nada y porque el gobierno que usted representa aquí o
que parece representar aquí, que representa su partido, no tiene ninguna
credibilidad para proponer medidas económicas, no, ninguna credibilidad, cero
credibilidad para presentar medidas económicas. Yo no me refería o no me he
querido referir en mi primera intervención, al gobierno del Partido Popular,
porque hablábamos hoy de la aprobación de los presupuestos, pero claro, es
que yo le recomendaría un poquito de humildad, un poquito de humildad,
ustedes llevan tan solo un año en el gobierno, ustedes prometieron que nos
iban a sacar de la crisis y lo único que han hecho es hundirnos todavía más
en la auténtica miseria, están destrozando completamente los esfuerzos de
este país para entrar en la modernidad y en un estado del bienestar y lo están
destrozando cada día un poquito más, cada día un poquito más.
Y es verdad que han hecho ustedes algunas medidas para aligerar un poquito
lo que provocan por otro lado, la única medida que realmente esperamos del
gobierno del Partido Popular, es que permita que nos podamos volver a
endeudar para hacer inversión, ese es el verdadero problema que tienen los
ayuntamientos, que teniendo hoy, este Ayuntamiento, mejor salud financiera
de la que tenía hace dos años, resulta que su gobierno no permite que
invirtamos. Y encima usted tiene la cara de mofarse aquí de la única manera
que hemos encontrado para conseguir invirtiendo, que es cederle más techo
comercial al IKEA, para poder invertir, usted encima se mofa de esto.
Nosotros, usted sabe, porque ha aprobado muchos presupuestos, que hasta
hace dos años este Ayuntamiento cada año pedía una póliza de crédito para
invertir y con eso se hacía la política, con la capacidad para invertir. Hoy
estamos en mejor situación financiera, porque estamos amortizando más
deuda, pero el Sr. Montoro nos dice que no, que no podemos continuar
endeudándonos para hacer política y eso es verdaderamente grave y eso
ustedes lo hacen con una intención de tutelar a los ayuntamientos y modificar
el estado por la vía de los hechos y tenernos bajo la tutela del Sr. Montoro y
su gobierno.
Por tanto, un poquito de modestia, luego hacen eso y al lado hacen algunas
medidas para paliar un poquito el destrozo, o sea, nos dan dos bofetadas y
luego nos recetan un calmante y encima usted pretende que le demos las
gracias porque nos recete ese calmante. Por tanto, un poquito de modestia, la
situación real del problema son los problemas de inversión, que es donde está
la política y la creación de empleo.

SRA. ALCALDESSA
Sí, el portaveu del Partit Socialista.
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SR. BELVER
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Mire Sr. del Río, usted está contraponiendo el
estilo de hacer presupuesto de este gobierno, con el del gobierno central, con
el gobierno de Rajoy. Sólo le voy a dar cifras de las que usted es muy amante,
cuando ustedes llegaron al gobierno, el PIB estaba creciendo al 0,7%, ahora
mismo está bajando al 1,6%; encontraron un déficit de 37,5 millones, ahora
está en 46,2; la deuda pública era del 69% del PIB, ahora del 76; la tasa del
paro del 22,8, ahora del 25; el número de parados de 5,2 millones, ahora 5, 8;
la prima de riesgo la encontraron a 345 puntos, este año en ningún momento
ha bajado de 400 puntos y ha llegado a superar los 600.
En sanidad, ha dejado de ser universal, ya que han enviado a colectivos que
han quedado excluidos, y ha dejado de ser gratuita, lo ha convertido en un
sistema de aseguramiento; ha implantado el copago en las medicinas; con la
reforma laboral ha implantado el despido libre, la rebaja del salario y la
pérdida de derecho de los trabajadores y además por primera vez ha hecho
posible el despido colectivo en el servicio público; con la Ley de dependencia
ha expulsado de un plumazo a 400.000 personas que tenían reconocido el
derecho a entrar, ha reducido en 435.000 personas a las que les ha reducido
la cuantía de las prestaciones, 180.000 cuidadores, la mayoría de ellas
mujeres, se han quedado sin cotización a la seguridad social; ha recortado
5.700 millones en educación, lo que ha supuesto el despido de 40.000
profesores, el aumento de alumnos por aula, el fin de ayudas para libro,
comedor, transporte escolar y la desaparición de la partida para educación
infantil y la reducción de las becas.
La prestación media por desempleo que era de 865 euros, la ha reducido en
147, ha quitado prestaciones especiales por desempleo, para parados de
larga duración de entre 45 y 55 años, ha reducido la cotización a la seguridad
social de las personas mayores de esa edad, para que tengan menor pensión
y ha modificado la renta básica de inserción, para dejar fuera al 90% de los
anteriores perceptores. Para los jóvenes, tienen para todos, ha hecho el
mayor recorte en educación de la democracia y su ministro, el ministro Wert,
del que luego hablaremos extensamente, quiere volver a una educación
clasista, ha quitado la renta básica de emancipación y ahora si un joven tiene
cualificación y sabe idiomas, lo que tiene que hacer es ir a Londres a servir
cafés. Los empleados públicos ahora pueden ser despedidos y de hecho lo
están siendo, a miles, según la EPA, hasta el tercer trimestre, 50.000 en este
año, les ha quitado la paga extra de Navidad, lo que les ha supuesto la
reducción del 7% del sueldo y además les ha ampliado la jornada, no se
cubren las plazas de los que se jubilan, lo cual implica una mayor carga de
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trabajo. Se ha cargado la revalorización de las pensiones para este mes de
noviembre, con lo cual les ha quitado un 1,9%. Y ahora usted nos explicará
que el modelo a seguir es el que ustedes están implantando en Madrid.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sr. del Río, usted cuando ataca a nivel personal, yo me quedo tranquila,
porque entonces tengo claro que el trabajo que he hecho, lo he hecho bien.
Mire, yo le voy a decir muy claro, la falta de delicadeza con una empresa que
apuesta por la ciudad de Hospitalet, como ha sido IKEA, y le pido un poco de
respeto y coherencia más que nada, porque compañeros suyos, de su partido
político, también lo han hecho en otros sitios que gobiernan, como Badalona,
con lo cual no acabo de entender la mofa del tema de IKEA. Yo le digo que
gracias a la autofinanciación, podremos hacer proyectos y le digo además,
mire, Sr. del Río, supongo que usted, bé, el cap de l’oposició, porque es el
primer partido de la oposición, debe estar enterado de las empresa que han
venido a la plaza Europa, digo yo, porque es que además en los medios lo
dicen, con lo cual usted parece que ignore la realidad de esta ciudad y
presupuesto detrás de presupuesto usted me demuestra que, una, o no sale a
la calle, o no se mira los medios que, por cierto, ya me ha aparecido la poca
gracia que ha tenido y el desprecio hacia los medios de comunicación y a sus
trabajadores, que es por eso que usted no debe mirar los medios de
comunicación locales y assabentar-se del que realment passa en aquesta
ciutat.
Mire, la prioridad de este gobierno son, y lo he dicho bien claro, políticas
sociales para dar cobertura a aquellas situaciones más complicadas y que
cada vez son de más ciudadanos en nuestra ciudad. Educación, donde
ustedes no apuestan, nosotros apostamos, a nivel externo en mantenimiento,
tanto de escoles bressol, com el pla educatiu d’entorn, com escoles de música
i de les arts, como a nivel interno, formación para los trabajadores
municipales, en políticas de ocupación y formación y empleo, ustedes han
pegado un sablazo a las políticas activas de empleo que, francamente,
difícilmente encontraremos a alguien con capacidad de trabajo, si ustedes no
adoptan otra serie de medidas a nivel estatal, yo creo que el señor Belver se
lo ha dicho bien claro, y seguridad, convivencia y civismo, porque es en el
espacio público donde tendremos que invertir realmente, si queremos que
haya una cohesión social.

…/…

28

A partir de aquí, Sr. del Río, diga lo que quiera, pero yo tengo muy claro que
este presupuesto era el que se tenía que hacer, es el que se va a tirar para
adelante, porque además es el que va a garantizar esas políticas que son
prioridad para este gobierno.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hemos finalizado ya los turnos correspondientes al debate de este
apartado y, por tanto, queda clara la posición de todos los grupos políticos y
pasamos a la siguiente Comisión Informativa.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 9643 DE 27 DE NOVEMBRE DE 2012, PEL QUAL ES MODIFICA EL
DECRET 9382/2011 DE 12 DE DESEMBRE, DE DIVISIÓ DE
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT EN VUIT ÀREES
EXECUTIVES.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans
de govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article
123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim
Local, previ dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, dóna compte
al Ple del Decret de l’Alcaldia número 9643 de 27 de novembre de 2012, que
literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’ACORDA MODIFICAR EL DECRET
9382/2011 DE 12 DE DESEMBRE DE DIVISIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
DE L’AJUNTAMENT EN VUIT AREES EXECUTIVES.
Vist el Decret de l’Alcaldia - Presidència 9382/2011, de 12 desembre, del qual es va
donar compte al Ple en sessió de 20 de desembre de 2011, pel qual es determina la
divisió de l’administració municipal de l’Ajuntament en vuit àrees executives per a
l’organització de l’administració municipal a conseqüència de la implementació del
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règim de gran població previst a l’art. 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local.
Vist el Decret de l’Alcaldia - Presidència 3906/2012, de 8 de maig, pel qual es va
modificar el Decret 9382/2011, en el sentit d’atribuir a l’Àrea IV -“Seguretat,
Convivència i Civisme” la tramitació dels procediments relatius a l’ampliació i reducció
d’horaris d’establiments oberts al públic sotmesos a la normativa d’espectacles
públics i activitats recreatives, del qual es va donar compte al Ple en sessió de 22 de
maig de 2012.
Atès la necessitat de procedir a una nova modificació del Decret 9382/2011 per tal de
possibilitar un sistema d’atenció ciutadana integral, i amb tal finalitat es procedeix
amb aquest Decret a atribuir a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, dins de l’apartat
d’atenció al ciutadà la unitat d’atenció telefònica d’incidències de convivència i
civisme.
Fent ús de les facultats que atorguen a aquesta alcaldia els articles 124.4.k) i ñ) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 37 i ss. del
Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOP de 12 de gener de 2012).
HE RESOLT,
PRIMER.- Modificar els dispositiu segon del Decret 9382/2011, de 12 de desembre,
en relació a les l’Àrea II “Hisenda i Recursos Generals” i l’Àrea IV “Seguretat
Convivència i Civisme” en el sentit següent:
I) L’apartat 12. “Atenció al ciutadà” de l’Àrea II “Hisenda i Recursos Generals”
es deixen sense efecte els apartats a) i b) actuals i es dona una nova redacció amb
les determinacions següents:
12. ATENCIÓ AL CIUTADÀ
a) La informació al ciutadà sobre els tràmits i serveis que presta l’ajuntament
o sobre la ciutat mitjançant els canals dels que es disposi.
b) La gestió de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i de la Unitat d’atenció telefònica
d’Incidències de Convivència i Civisme.
c) Les actuacions necessàries per a l’establiment d’un sistema integral
d’atenció e informació al ciutadà.
d) La coordinació amb totes les àrees municipals per l’establiment dels
circuits necessaris per atendre el desenvolupament d’un sistema integral
d’atenció al ciutadà i d’informació municipal.
e) La gestió i coordinació dels tots els punts municipals d’atenció i informació
al ciutadà i de tots els sistemes d’informació telefònica municipal.
f) La incoació dels procediments tràmits i gestions per a les activitats pròpies
de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i la Unitat telefònica d’Incidències de
Convivència i Civisme
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g) I en general, les actuacions, tràmits i procediments necessaris per a dur a
terme les activitats i competències municipal en matèria d’informació i
atenció al ciutadà.
II) L’apartat 4. “Convivència i Civisme” de l’Àrea IV “Seguretat Convivència i
Civisme” es suprimeix l’apartat b) que diu: “La gestió de la unitat d’atenció telefònica
d’incidències de convivència i civisme, i la informació ciutadana dels serveis sobre
convivència i civisme.
SEGON .- Notificar el present Decret als titulars de les àrees municipals afectades.
TERCER.- Traslladar el Decret als regidors de l’ajuntament, a la Gerència, a la
Intervenció i a la Tresoreria Municipals, i a totes les àrees municipals mitjançant la
publicació a la Intranet per a general coneixement.
QUART.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’ajuntament en la propera sessió
que tingui lloc en compliment de les facultats que li atorga l’art. 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.”

DICTAMEN 2.PER APROVAR LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA
DEL CONCURS PÚBLIC PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE
L’EXERCICI ECONÒMIC 2013, DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA
L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS D’AQUEST AJUNTAMENT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 7 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovada, definitivament, per acord del Ple
municipal, en sessió celebrada el dia 18 de gener de 2005, i publicada en el
BOPB número 35 annex II, de data 10 de febrer de 2005.
VISTA, la provisió de la Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, de data 26 de novembre de 2012, per la qual es disposa l’inici del
corresponent expedient administratiu per obrir la convocatòria del concurs
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públic per a l’atorgament de subvencions per a l’exercici econòmic de l’any
2013.
ATÈS que de conformitat amb el disposat al Títol II, Capítol Segon, de
l’esmentada Ordenança, aquesta convocatòria està subjecta als principis de
publicitat i concurrència.
VISTES les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l’art. 60
Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, de desenvolupament de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l’art. 123.p) de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
VIST, així mateix l’informe emès per l’Assessora Jurídica General, en data 10
de desembre de 2012.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, en exercici de les facultats
delegades per l’Alcaldia-Presidència, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- Obrir la convocatòria del concurs públic per a l’atorgament de
subvencions per a l’exercici econòmic de l’any 2013 i aprovar les bases
específiques que la regulen així com els formularis annexos, de conformitat
amb el que disposa l’Ordenança General Reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de l’Hospitalet i amb subjecció a les següents
bases:
1.- OBJECTE:
L’Objecte d’aquesta convocatòria es coadjuvar el desenvolupament de les
activitats generals o puntuals de les entitats ciutadanes i fomentar la
participació des de les àrees gestores i territorials de l’Ajuntament que es
relacionen a continuació:
Àrees Gestores

Àrees Territorials

Àrea d’Alcaldia - Presidència
Àrea d’Hisenda i Recursos Generals
Àrea de Serveis a les Persones
Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
Àrea de Benestar i Famílies
Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat
Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació

Districte I: Centre-Sant Josep-Sanfeliu
Districte II: Collblanc – La Torrassa
Districte III : Santa Eulàlia
Districte IV: Les Planes – La Florida
Districte V: Pubilla Cases – Can Serra
Districte VI: Bellvitge- Gornal
Districte
–L’H

VII:

Districte

Econòmic

Granvia
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2.- MODALITAT DE SUBVENCIONS:
a) Subvencions generals quan tinguin per finalitat atorgar ajudes
econòmiques de caràcter global, la repercussió de les quals es realitzi
durant tot l’exercici econòmic de l’any 2013.
b) Subvencions puntuals quan tinguin per finalitat atorgar ajudes
econòmiques en un moment determinat o aquelles que suposin una
ajuda econòmica concreta i puntual a favor d’alguna persona o entitat i
com a mitjà per ajudar a l’execució d’una activitat o projecte concret.
3.- CREDIT PRESSUPOSTARI:
Les subvencions s’atorgaran amb càrrec a les partides corresponents dels
pressupostos generals de l’Ajuntament per l’any 2013.
4.- BENEFICIARIS:
Es consideren beneficiaris totes les persones físiques o jurídiques, entitat o
associació, pública o privada, comunitat de bens o qualsevol altre tipus de
comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui
personalitat jurídica, sempre que aporti el NIF, hagi de realitzar l’activitat o
projecte que fonamenti l’atorgament de la subvenció o que es trobi en situació
que legitimi la seva concessió.
5.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS:
a) Justificar el compliment dels requisits, la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat pel qual es va atorgar la subvenció.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i inspecció a efectuar per
l’òrgan competent així com el control financer al que fa referència la
disposició addicional 14 en relació al Títol III de la Llei 38/2003, de 17
de novembre general de subvencions.
c) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos que financen la mateixa activitat o projecte, en els
dotze mesos anteriors.
d) Acreditar abans de la concessió que es troba al corrent del compliment
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
e) Disposar de llibres comptables, registres i la resta de documentació en
els casos establerts a la Legislació mercantil i sectorial.
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f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
durant un període no superior a sis anys.
g) Adoptar les mesures de difusió, en el sentit d’establir que dita activitat o
projecte s’ha realitzat amb ajuda o subvenció de l’Ajuntament de
L’Hospitalet.
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts i que no pugin justificar-se
o al reintegrament total dels fons en els supòsits previstos a l’article 37
de la Llei General de Subvencions.

6.- CONTINGUT DE LES SOL·LICITUDS i TERMINI DE PRESENTACIÓ:
6.1 PRESENTACIÓ i CONTINGUT DE LES SOL·LICITUDS:
La sol·licitud de subvenció es formalitzarà mitjançant instància
(ORIGINAL I COPIA) que serà presentada al registre general de
l’Ajuntament (carrer Josep Prats, 2; carrer Girona, 10 i carrer Migdia, 3-5)
o bé a les regidories de districte. El model d’instància es troba a l’annex 1
de la present convocatòria.
Les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent
documentació:
a) Fotocòpia del DNI de la persona interessada o fotocòpia del NIF
de l’entitat sol·licitant acompanyat de fotocòpia del DNI del seu
representant degudament acreditat, mitjançant document vàlid
(darrera acta de nomenament de la junta actual).
b) Darrera acta, en la qual constin relacionades amb càrrecs, noms,
cognoms i DNI de les persones que formen l’actual junta segons el
model que es troba a l’annex 2 de la present convocatòria.
c) Projecte i pressupost detallat de l’activitat on consti l'import de
la subvenció que es sol·licita fent referència a la convocatòria de
l’Ajuntament i a l’Àrea municipal a la qual va dirigida la sol·licitud.
d) Memòria general de l’entitat (totes les activitats que l’entitat ha dut
a terme l’any anterior) amb el balanç econòmic corresponent, fent
constar la subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o altres
administracions públiques.
e) Declaració expressa i responsable d’estar al corrent de les
seves obligacions tributàries amb Hisenda, l’Ajuntament de
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L’Hospitalet de Llobregat i la Seguretat Social segons el model que
es troba a l’annex 3 de la present convocatòria.
f) Declaració expressa conforme es compleixen tots els requisits
exigits per a poder obtenir la subvenció sol·licitada segons el model
que es troba a l’annex 3 de la present convocatòria.
g) Sol·licitud de transferència bancària segons el model que es
troba a l’annex 4 de la present convocatòria (per entitats de nova
creació o bé que hagin canviat el número del compte corrent).
Les sol·licituds i els documents que l’acompanyen podran presentar-se
tant en català com en castellà.
Tota la documentació presentada haurà d’anar degudament identificada
amb el logotip o segell de l’entitat i signada pel representant de la mateixa
Caldrà presentar una sol·licitud per projecte.
Les sol·licituds de subvenció relacionades amb projectes de cooperació,
es formalitzaran mitjançant els formularis que es troben a l’annex 5 de la
present convocatòria.

6.2. TERMINI DE PRESENTACIÓ:
a) El termini de presentació per a la modalitat de subvencions generals
començarà el dia 2 de gener de 2013 i finalitzarà el dia 11 de febrer de
2013.
b) El termini de presentació per a la modalitat de subvencions puntuals
començarà el dia 2 de gener de 2013 i finalitzarà el dia 31 d’octubre de
2013
c) En relació als ajuts econòmics per a activitats de lleure educatiu a
l’estiu, aquests tindran el calendari següent:
De l’1 al 15 de maig es presentarà al registre General municipal la
proposta d’activitat segons model annex “PROJECTE ACTIVITATS
ESTIU”, que inclourà:
•
•

Document de programació
Tipus d’activitat
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•
•
•
•
•

Objectius educatius.
Planning d’activitats.
Previsió d’inscrits.
Equip de monitors
Previsions econòmiques

Del 15 al 29 de setembre es presentarà la valoració de l’activitat segons
model annex “MEMORIA ACTIVITATS ESTIU” que inclourà:
•

•
•
•

Valoració del número d’infants i joves d’inscrits (s’haurà de
presentar fulles d’inscripció i la notificació enviada a la Generalitat,
en el cas de casal d’estiu cal que en el full s’especifiqui les
setmanes)
Llistat de participants.
Valoració educativa
Valoració econòmica de l’activitat

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ:
Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents
per a totes les àrees:
a) Activitats pròpies desenvolupades durant l’últim curs, i participació en
campanyes públiques d’interès general promogudes per aquest
Ajuntament i altres Administracions Públiques.
b) Interès del projecte per a la ciutat o barri.
c) Possibilitats d’autofinançament i d’altres ajuts o subvencions.
Per la valoració de les activitats a subvencionar corresponents a l’àrea de
Serveis a les Persones s’aplicaran els següents criteris:
1. Programes, projectes i/o activitats subvencionables
Es consideren programes, projectes i/o activitats subvencionables aquells que
promoguin:
Àmbit temàtic de Cultura:
- Creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques.
- Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives culturals.
- Propostes singulars i/o innovadores de caràcter extraordinari d’interès
per a la ciutat.
- Innovació cultural al municipi.
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-

Foment de la cultura popular i tradicional.
Cultura i diversitat cultural.
Lleure i educació en el temps lliure

Àmbit temàtic d’Educació:
- La integració social a partir de l’èxit educatiu.
- La convivència i la cohesió social.
- El compromís i la participació activa.
- La potenciació de l’Hospitalet Ciutat Educadora.
Àmbit temàtic d’Esports:
- Promoció i foment de l’esport en edat escolar.
- Promoció de l’esport federat.
- Promoció de l’esport femení.
- Foment de la pràctica esportiva per a col·lectius amb discapacitat física
o psíquica.
- Promoció de l'associacionisme i la cohesió social i esportiva.
- Representació de l’esport de la ciutat.
- Promoció de la formació de tècnics i directius esportius de les entitats
esportives.
- Foment d’estructures que promocioni l'activitat esportiva de base.
- Foment d’activitats esportives d’especial interès per a la ciutat.
Àmbit temàtic de Joventut:
- La capacitat de desenvolupar l’autonomia personal del jove.
- La participació juvenil, entesa com, la implicació del jove en les
activitats culturals, socials i de lleure, generades per la ciutat o per
iniciativa pròpia.
2. Criteris de valoració
El projecte que acompanya la sol·licitud de subvenció, serà revisat
tècnicament per avaluar el grau de compliment tant dels criteris de valoració
general com específics de la modalitat a la qual s’hagi presentat, i s’elaborarà
el corresponent informe de valoració.
Donada la diversitat dels diferents àmbits inclosos dins aquestes bases
(Cultura, Educació, Esports i Joventut), aquest informe constarà d’una part de
valoració quantitativa, a través d’una ponderació que es descriu a continuació,
així com d’una part de valoració qualitativa complementària, a cadascun dels
àmbits.
La sol·licitud de subvenció anirà acompanyada dels formularis i documentació
específics que s’estableixin des de cada àmbit d’actuació.
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3. Àmbits d’actuació
3.1. Àmbit de Cultura
3.1.1. Projectes de creació, producció i difusió de les arts, suport a la cultura
popular i tradicional, cohesió social i diversitat cultural
L’informe constarà d’una part de valoració general, a través d’una ponderació
que es descriu a continuació, així com d’una part de valoració específica
complementària.
 Puntuació per adequació del projecte als criteris generals de valoració:
fins a 10 punts. Es tracta de criteris que avaluen les característiques i
l’adequació tècnica del projecte (fonaments, qualitat, impacte, solidesa i
finançament), així com de l’entitat, la persona o el grup de persones
sol·licitants.
 Puntuació per adequació del projecte als criteris específics de valoració
de cada àmbit temàtic fins a 30 punts. Per a cada àmbit es detallen els
requeriments i els criteris que ha de complir el projecte presentat,
atenent les especificitats de cada temàtica, els quals es prendran com a
base per a la valoració del projecte.
La valoració final del projecte serà el resultat final del sumatori d’ambdues
puntuacions obtingudes amb un màxim de 40 punts. La valoració mínima
requerida per optar a ajut econòmic és de 10 punts.
Criteris generals de valoració –màxim 10 punts
Fonaments (fins a 3 punts)
1) Col·laboració i/o complementarietat amb l’acció de l’Ajuntament.
2) Ajustament a la realitat social, demogràfica i cultural i a les necessitats
del col·lectiu al qual s’adreça.
3) Projectes que promoguin la xarxa associativa amb l'objectiu de
fomentar la cooperació entre les entitats i l'enfortiment del teixit
associatiu.
4) Experiència, trajectòria, base social i participació a l’entramat territorial.
5) Col·laboració amb altres entitats en l’elaboració i desenvolupament del
projecte.
Qualitat i impacte (fins a 3 punts)
1) Projecte contrastat per l’experiència pròpia i/o d’altres entitats.
2) Projecte fonamentat, amb estructura interna coherent i sòlida.
3) Viabilitat del projecte.
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4) Repercussió territorial en la implantació del projecte.
5) Impacte comunicatiu del projecte o activitat
Solidesa i finançament (fins a 4 punts)
1) Permanència del projecte, continuïtat en el temps.
2) Valoració d’edicions anteriors (en el cas de continuïtat).
3) Pla de finançament (aportació pròpia, percentatge demanat).
4) Previsió i capacitat per aconseguir altres fons de finançament i
recursos.
Criteris específics –màxim 30 puntsCreació, producció i difusió d’iniciatives artístiques:
Criteris específics:
 Iniciatives en els diferents camps de la creació per a la promoció de
producció de continguts culturals a la ciutat
 Es valorarà la coherència, el risc i la singularitat de la proposta.
 Es valorarà l’estabilitat de la programació.
 Es valorarà la innovació i el valor afegit de la proposta.
 Es tindrà en compte el valor experimental i de recerca.
Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives culturals:
Criteris específics:
 Iniciatives amb incidència en el territori.
 Iniciatives amb estímul de la participació.
 Iniciatives amb cooperació entre entitats amb l’objectiu d’optimitzar
recursos.
 Promoció i difusió del patrimoni cultural i històric
Propostes singulars i/o innovadores de caràcter extraordinari d’interès per a la
ciutat:
Criteris específics:
 Projecció de L’Hospitalet com a plataforma de projecció internacional,
de país, metropolitana o comarcal.
 Projectes que promoguin la innovació i la creació cultural a la ciutat.
 Valor afegit de la proposta.



Afavorir la cooperació entre el sector públic i privat
Projectes que incorporin les noves tecnologies.

Foment de la cultura popular i tradicional:
Criteris específics:
 Projectes per al foment de les relacions ciutadanes de les persones
residents a L’H a través de la difusió i del coneixement de la cultura
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popular i les tradicions, tant de les autòctones de Catalunya com de les
originàries d’altres comunitats i pobles d’Espanya.
 Projectes per a la consolidació d’espais de difusió i de promoció del
coneixement de la cultura popular i les tradicions.
 Projectes per a l’enfortiment de les activitats destinades a promoure la
innovació en el camp de la difusió de la cultura popular a L’Hospitalet.
Cultura i diversitat cultural:
Criteris específics:
 Projectes amb accions que permetin la divulgació i la plena integració
de persones nouvingudes en el camp de la cultura popular i tradicional.
 Possibilitar el creixement cultural atenent a la diversitat de col·lectius
presents a la ciutat.
Programació d’activitats commemoratives o similars:
Criteris específics:
 Innovació i valor afegit de la proposta.
 De forma extraordinària, es podran concedir ajuts econòmics per a la
celebració d’aniversaris d’entitats, compatibles a la sol·licitud de
subvenció per a un altre projecte, sempre i quan es disposi de recursos,
amb la proposta següent:
25 anys
un màxim de 1.500.-€
50 anys
un màxim de 2.500.-€
3.1.2 Projectes de Lleure i educació en el temps lliure
 Iniciatives que promoguin activitats i serveis de lleure educatiu per a
infants i joves: activitat diària, dissabtes, colònies, campaments i/o
activitats d’estiu.
En el cas de les activitats de lleure, si es sol·licita subvenció per a projecte
anual que inclogui activitats de diari, cap de setmana i estiu, no es podrà
presentar sol·licitud per ajut econòmic per a activitats d’estiu.
Aquests ajuts tenen un model específic per a la presentació de la sol·licitud de
subvenció, i uns requisits específics per a la justificació i control de l’activitat.
Criteris específics per a projectes d’activitat diària de lleure educatiu i
activitats d’estiu –màxim 50 puntsPer aquelles entitats que realitzen projectes anuals amb activitat diària i d’estiu
o activitat de cap de setmana i estiu.
Criteris quantitatius: màxim de 40 punts
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INSCRITS
 Activitats durant el curs escolar (gener a juny i setembre a desembre)
Es valorarà el número d’infants inscrits de mitja diàriament de 3 a 16
anys a raó de 0,14 punts per infant essent el màxim a puntuar de 25
punts.
Documentació a presentar en el moment de la sol·licitud i sempre que
es requereixi:
•
•

Fulls d’inscripció
Llistats d’inscrits per cada dia de la setmana

 Activitats de cap de setmana
Es valorarà dur a terme activitats de cap de setmana que fomentin el
voluntariat *, com ara els esplais de cap de setmana es puntuarà un
0,05 per infant inscrits essent el màxim a puntuar de 5 punts.
* Els responsables de grup voluntaris hauran de ser majors d’edat.
Documentació a presentar en el moment de la sol·licitud i sempre que
es requereixi:
•

Fulls d’inscripció

 Activitats d’estiu
Es valorarà el número d’infants inscrits a l’activitat de 3 a 16 anys de
l’any anterior
Es valorarà el número de joves inscrits a l’activitat de 16 a 18 anys de
l’any anterior
Pel que fa l’activitat de casal es valorarà amb 0,02 punts per infant
inscrit de mitja setmanal de l’activitat amb un màxim de 4 punts.
Pel que fa a les activitats de colònies, campaments i altres es valorarà
amb 0,03 per infant inscrit amb un màxim de 6 punts.
Documentació a presentar en el moment de la sol·licitud i sempre que
es requereixi:
• Fulls d’inscripció
• Llistat setmanal d’inscrits
COSTOS GENERALS A ESPLAIS I AGRUPAMENTS ESCOLTES
Es realitzarà una aportació als costos general de les entitats
beneficiàries a raó de l’aplicació d’un percentatge igual per cada entitat
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en funció del volum de despesa i del pressupost municipal corresponent
a aquestes subvencions.
Documentació a presentar:
• Auditoria externa de l’any anterior
Criteris qualitatius: màxim 10 punts
 Es valorarà el grau d’adequació del projecte a les necessitats del
territori
 Es valorarà el Foment d’activitats artístiques i d’innovació cultural
 Es valorarà el treball conjunt amb altres agents implicats en el territori
 Es valorarà el desenvolupament de projectes que fomentin els valors
democràtics, el civisme, la solidaritat, la convivència, la participació a la
comunitat, la protecció al medi ambient, la igualtat d’oportunitats i la
coeducació.
L’import a concedir a cadascun dels projectes es farà per distribució
proporcional entre els sol·licitants de l’import global màxim destinat en el
pressupost corresponent a aquestes subvencions.
Criteris específics per a projectes d’activitats d’estiu per a infants i joves:
casals d’estiu, colònies, campaments i rutes en el període de juny a setembre
–màxim 20 puntsRequisits dels projectes:
- S’entén per activitats d’estiu aquelles activitats de caràcter lúdic que es
realitzin a L’Hospitalet o fora de la ciutat en època de vacances
escolars.
- Per l’activitat de casals d’estiu la durada mínima serà de quatre
setmanes amb una oferta mínima de 4 hores/dia. Per tenir dret a
subvenció el nombre d’infants participants en el casal serà com a mínim
de 15.
- Les activitats queden regulades pel Decret 137/2003, de 10 de juny, de
regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen
menors de 18 anys.
Objectius del projecte –màxim 3 puntsCriteris específics:
 Adequada definició dels objectius, programació i planificació de les
activitats en base a criteris pedagògics.
 Contemplar un pla de seguiment i avaluació.
 Tenir un planning d’activitats equilibrat.
Participants –màxim 15 punts-
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Criteris específics:
 Inscripcions:
Es valorarà el número d’infants inscrits de 3 a 16 anys (s’hauran de
presentar els fulls d’inscripció de l’infant i la notificació presentada a la
Generalitat)
Es valorarà el número de joves de 16 a 18 anys (s’hauran de presentar
els fulls d’inscripció de l’infant i la notificació presentada a la
Generalitat)
 Dur a terme activitats que fomentin el voluntariat (s’haurà de presentar
el llistat de voluntaris participants i edats).
Territori –màxim 2 puntsCriteris específics:
 Equilibri de l’oferta en el barri.
 Oferir activitats que fomentin el sentiment de pertinença al barri i/o a la
ciutat dels infants i joves.
L’import a concedir a cadascun dels projectes es farà per distribució
proporcional entre els sol·licitants, en relació al pressupost existent.
3.2. Àmbit d’Educació
Projectes Pedagògics (fins a 100 punts)
Destinataris específics de l’àmbit: Centres educatius públics i concertats
d’educació infantil primària i secundària, educació especial, els centres de
règim especial i els centres de formació de persones adultes de l’Hospitalet


Criteris Quantitatius (fins a 70 punts):

Projectes
Projectes que incorporin accions dels eixos del Projecte
Educatiu de Ciutat (PEC)
Projectes que estiguin integrats dins el Projecte Educatiu del
Centre.
Projectes que suposin una relació entre el centre i el barri on
s’ubica.
Projectes d’Aprenentatge Servei

Valoració
Fins a
punts
Fins a
punts
Fins a
punts
Fins a
punts
Projectes que tinguin per objectiu la cohesió social al centre i al Fins a
barri
punts
Projectes que tinguin per objectiu la participació activa de les Fins a
famílies al centre.
punts

10
10
10
15
10
15
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Criteris Qualitatius (fins a 30 punts):

L’informe qualitatiu valorarà especialment els apartats següents:
• La situació socioeconòmica de la zona educativa i número d’alumnat
amb NEE del centre.
• La implicació transversal de la comunitat educativa del centre en el
projecte .
• El treball en xarxa amb altres centres o entitats del territori.
• La integració de l’alumnat nouvingut i de les seves famílies.
Projectes de les AMPA (fins a 100 punts)
Destinataris específics de l’àmbit: Associacions de pares i mares dels centres
educatius públics i concertats d’educació infantil primària i secundària,
educació especial de l’Hospitalet


Criteris Quantitatius (fins a 70 punts)

Projectes
Projectes d’acolliment de famílies nouvingudes
Projectes que fomentin les activitats extraescolars
artístiques.
Projectes que fomentin el treball en xarxa de les Ampa del
barri/dte/ciutat
Projectes d’Aprenentatge Servei amb els centres educatius
i les entitats
Projectes d’ espais de debat educatiu (ESDE) oberts al barri
Projectes que tinguin per objectiu la participació activa de
les famílies al centre.



Valoració
Fins
a
punts
Fins
a
punts
Fins
a
punts
Fins
a
punts
Fins a
punts
Fins
a
punts

10
10
15
15
5
15

Criteris Qualitatius (fins a 30 punts)

L’informe qualitatiu valorarà especialment els apartats següents:
• El nivell de consolidació de l’AMPA.
• Que el projecte afavoreixi la integració sociocultural de les famílies, la
tolerància la convivència i la solidaritat.
• La implicació de les famílies i de l’AMPA amb el projecte educatiu del
centre.
• La complementarietat amb el programa d’acompanyament a les
famílies impulsat per la Regidoria.
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Projectes d’altres entitats de l’àmbit educatiu i social (fins a 100 punts)
Destinataris específics de l’àmbit: Entitats que treballen el camp sòcioeducatiu
i escolar.


Criteris Quantitatius (fins a 70 punts)
Projectes
Projectes que fomentin el treball en xarxa entre els centres
educatius, les entitats i l’entorn
Projectes d’Aprenentatge Servei amb els centres educatius

Valoració
Fins a 15
punts
Fins a 20
punts
Projectes de suport al Projecte Educatiu del Centre
Fins a 10
punts
Projectes que incorporin accions dels eixos del Projecte Fins a 10
Educatiu de Ciutat (PEC)
punts
Projectes que tinguin per objectiu la cohesió social al centre i al Fins a 15
barri
punts
 Criteris Qualitatius (fins a 30 punts)
L’informe qualitatiu valorarà especialment els apartats següents:
• Que s’afavoreixi la integració sociocultural, la tolerància i la
interculturalitat.
• La complementarietat amb els programes educatius de la Regidoria.
• Que afavoreixi la relació del centre educatiu amb l’entorn.
• Que reculli elements de difusió interna i externa del projecte.
3.3. Àmbit d’Esports
El projecte que acompanya la sol·licitud de subvenció, serà avaluat segons el
grau d’acompliment dels criteris, de valoració quantitativa i de valoració
qualitativa.
La valoració quantitativa, inclou 3 programes i serà el sumatori de tots els
conceptes puntuables. No té límit de puntuació.
La valoració qualitativa, inclou 1 programa i puntuarà fins un màxim de 10
punts.
El resultat final serà el sumatori de les puntuacions obtingudes de les dues
valoracions.


Criteris Quantitatius:
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Programa 1: Promoció de l'esport
a) Promoció de l'esport en edat escolar
- Descripció: Promoció d'activitat esportiva regular, anual o de
temporada, amb o sense la participació en competició escolar. La
valoració dels criteris es realitza prenent com a referència les dades
esportives de la temporada actual.
- Destinataris: Esportistes en edat escolar
- Edat: Entre els 3 i els 17 anys
Conceptes puntuables

Puntuació

1.1) Grup d'un mínim de 7 esportistes, d'edats compreses
entre els 3 i 7 anys, que participen del nou programa esportiu
2 punt per
municipal d'Iniciació Esportiva, sota les línies i criteris definits
grup
pel Servei d'Esports de l'Ajuntament de L'Hospitalet, en la
temporada actual.

2 punts per
1.2) Equip o esportistes individuals d'edat compresa entre els equip
8 i 17 anys, que participen en Jocs Escolars organitzats pel
0,18 punts per
Consell Esportiu del Barcelonès Sud, en la temporada actual. esportista
individual
b) Promoció de l'esport federat
- Descripció: Promoció d'activitat esportiva regular, anual o de
temporada, inscrita a la federació de la modalitat esportiva. La
valoració dels criteris es realitza prenent com a referència les dades
esportives de la temporada actual.
- Destinataris: Esportistes de 8 anys en endavant
- Categories: Benjamí, aleví, infantil, cadet, júnior/juvenil i sènior/absolut
Conceptes puntuables

Puntuació

1.3) Equip o esportistes individuals d'edat compresa entre 1 punt per equip
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els 8 i 17 anys, en competició federada regular i/o amb
llicència federativa, en la temporada actual.

0,07 punts per
esportista
individual
1 punt per equip

1.4) Equip o esportistes individuals major de 18 anys, en
competició federada regular i/o amb llicència federativa,
en la temporada actual.

0,06 punts per
esportista
individual

c) Promoció de l'esport femení
- Descripció: Promoció d'activitat esportiva regular, anual o de temporada
de gènere femení. La valoració dels criteris es realitza prenent com a
referència les dades esportives de la temporada actual.
- Destinataris: Esportistes de gènere femení, de 8 anys en endavant
- Categories: Benjamí, aleví, infantil, cadet, júnior/juvenil i sènior/absolut
Conceptes puntuables

Puntuació

0,5 punt per
1.5) Equip* o esportistes individuals femení d'edat compresa equip
entre els 8 i 17 anys, que participen en Jocs Escolars
0,045 punts per
organitzats pel Consell Esportiu del Barcelonès Sud, en la
esportista
temporada actual.
individual
0,5 punt per
1.6) Equip* o esportistes individuals femení d'edat compresa equip
entre els 8 i 17 anys, en competició federada regular i/o
0,035 punts per
amb llicència federativa, en la temporada actual.
esportista
individual

1.7) Equip o esportistes individuals femení major de 18
anys, en competició federada regular i/o amb llicència
federativa, en la temporada actual.

0,5 punt per
equip
0,030 punts per
esportista
individual
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1.8) Grup de 7 o més esportistes d'activitat de lleure femení,
que participen en activitat regular, en la temporada actual.
0'5 punts per
(No puntuaran aquells grups inclosos en els abonaments
grup
dels centres esportius municipals.
* En cas d'equip mixt, es valorarà el tant per cent d'esportistes de gènere
femení que composen l'equip, que en cap cas podrà ser inferior al 55%.

d) Promoció de l'esport per a col·lectius especials
- Descripció: Foment de la pràctica esportiva regular, anual o de
temporada per a col·lectius amb discapacitat física o psíquica. La
valoració dels criteris es realitza prenent com a referència les dades
esportives de la temporada actual.
- Destinataris: Esportistes d'edat dels 8 anys en endavant
- Categories: Totes les categories
Conceptes puntuables

Puntuació

1 punt per equip
1.9) Equip o esportistes individuals amb discapacitat, que
0,07 punts per
participen en competició federada i/o amb llicència
esportista
federativa, en la temporada actual.
individual
e) Massa social
- Descripció: Promoció de l'associacionisme i la cohesió social i esportiva
- Destinataris: Entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats de
l’Ajuntament de L’Hospitalet
Conceptes puntuables

Puntuació
De 0 a 100 socis:
0,5 punt

1.10) Número de socis majors de 18 anys amb dret a
veu i vot a l'assemblea de socis

De 101 a 200 socis:
1 punt
De 201 a 499 socis:
2 punts
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De 500 a 999 socis:
4 punts
1000 o mes socis: 6
punts
Programa 2: Representació de l'esport de la ciutat
- Descripció: Repercussió de l'activitat segons l'àmbit geogràfic i la seva
incidència als mitjans de comunicació. Es valorarà l'activitat
organitzada per les federacions esportives oficials. Un equip o
esportista només puntuarà per la participació a l'activitat o campionat
de major nivell. L'esportista individual puntuarà, per a la seva entitat,
totes les vegades que participi en campionats d'un mateix nivell.
- Destinataris: Esportistes amb llicència federativa de categories a partir
de 8 anys.
- Categories: Benjamí, aleví, infantil, cadet, júnior/juvenil i sènior/absolut
Conceptes puntuables

Puntuació

2.1) Participació d'equip o esportistes individuals majors de
8 anys, en Campionats de Catalunya d'esports individuals,
i/o lliga autonòmica que impliqui competició fora de la
província de Barcelona en esports col·lectius.

0,5 punts per
equip

* Esports col·lectius: s'avaluarà la situació/categoria de
competició en la que l'equip es troba inscrit a la federació 0,035 punts per
corresponent en la temporada actual.
esportista
* Esports individuals: s'avaluarà els resultats esportius dels individual
esportistes federats de la temporada anterior.

2.2) Participació d'equip o esportistes individuals majors de 8
2 punts per
anys, en Campionats d'Espanya i/o lliga nacional.
equip
* Esports col·lectius: s'avaluarà la situació/categoria de
competició en la que l'equip es troba inscrit a la federació
corresponent en la temporada actual.
0,14 punts per
* Esports individuals: s'avaluarà els resultats esportius dels esportista
esportistes federats de la temporada anterior.
individual
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5 punts per
equip
2.3) Participació d'equip o esportistes individuals majors de 8
anys, en Campionats d'Europa i/o lliga europea, durant la
0,35 punts per
temporada anterior.
esportista
individual

10 punts per
2.4) Participació d'equip o esportistes individuals majors de 8 equip
anys, en Campionats del Món i/o JJOO i/o JJParalímpics,
0,7 punts per
durant la temporada anterior.
esportista
individual

Programa 3: Estructura de l'entitat i l'equip tècnic
- Descripció: Promoció de la formació de tècnics i directius esportius de
les entitats esportives i foment d'una estructura que promocioni
l'activitat esportiva de base.
- Destinataris: Entitats esportives inscrites al Registre de l'Ajuntament de
L'Hospitalet
Conceptes puntuables

Puntuació

3.1) Nombre de tècnics (entrenadors, monitors, delegats,
coordinadors i directors tècnics) amb titulació superior
reglada: LCAFE, AAFE (cicle grau superior), Tècnic
especialista grau superior (nivell 3) i MEF. Es valorarà els
tècnics que formen part de l'entitat en la temporada actual.

1 punts per
tècnic amb
titulació
superior

3.2) Nombre de tècnics (entrenadors, monitors, delegats,
coordinadors i directors tècnics)amb titulació de grau mitjà
reglada: CAFEM (cicle grau mig), Tècnic especialista grau
mig (nivell 2). Es valorarà els tècnics que formen part de
l'entitat en la temporada actual.

0,75 punt per
tècnic amb
titulació mitjana
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3.3) Nombre de tècnics (entrenadors, monitors, delegats,
coordinadors i directors tècnics)amb titulació bàsica reglada:
Tècnic especialista nivell 1. Es valorarà els tècnics que
formen part de l'entitat en la temporada actual.

0,5 punt per
tècnic amb
titulació bàsica

3.4) Participació de l'entitat a accions formatives
organitzades per l'Ajuntament i Consell Esportiu del
Barcelonès Sud. Es valorarà la participació en formacions
durant la temporada anterior.

1 punt per
acció formativa
realitzada

3.5) Participació de l'entitat a accions formatives no reglades
dirigides a personal voluntari de l'entitat i organitzades per
0,15 punt per
l'Escola Catalana de l'Esport o la federació corresponent:
tècnic i
tècnic esportiu de base o d'iniciació, CIATE, tècnic esportiu
formació
nivell 0. Es valorarà la participació en formacions durant la
temporada anterior.

3.6) Organització per part de l'entitat d'accions formatives
tècniques educatives dirigides a tècnics esportius,
esportistes i famílies. Es valorarà les accions formatives
organitzades durant la temporada anterior.

3.7) Nombre de tècnics esportius majors de 18 anys amb
contracte laboral o en règim de voluntariat, per a un període
mínim de setembre a juny (temporada esportiva) i per a la
realització de tasques esportives diferents a les
corresponents a la explotació d'una instal·lació esportiva. Es
valorarà els tècnics que formen part de l'entitat en la
temporada actual.

1 punt per
acció formativa
de 8 o més h
0,25 punts per
acció formativa
<a8h
1 punt per
tècnic
contractat
0,5 punts per
tècnic voluntari

1 punt per
3.8) Estructura de l'activitat d'una mateixa secció esportiva:
secció amb
de categoria benjamí fins a juvenil/júnior (de 8 a 17 anys). Es
estructura
valorarà la estructura de la temporada actual.
complerta



Criteris Qualitatius
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Programa 4: Promoció d'activitats i projectes d'especial interès
- Descripció: Foment de la pràctica esportiva d'especial interès social
Conceptes puntuables
4) Projectes innovadors, organització d'actes esportius
d'interès social i altres projectes que no quedin inclosos en
cap dels programes anteriors. Es valorarà la col·laboració en
esdeveniments organitzats per l'Ajuntament de L'Hospitalet
que comporti la organització i dinamització d'activitats per
part de l'entitat dins el marc de l'esdeveniment, i la
col·laboració en el funcionament de les instal·lacions
esportives municipals. Es valorarà les dades referents a la
temporada anterior.

Puntuació

Puntuació
segons interès
social fins a 10
punts.

3.4. Àmbit de Joventut
El projecte que acompanya la sol·licitud de subvenció, serà avaluat segons el
grau d’acompliment dels criteris, de valoració quantitativa i de valoració
qualitativa, que sumaran un total màxim de 100 punts.
El resultat final serà el sumatori de les puntuacions obtingudes de les dues
valoracions, que considerarà el grau d’acompliment i assoliment dels objectius
i accions establerts al Pla Local de Joventut, de l’Ajuntament de L’Hospitalet:


Criteris Quantitatius

En relació, a les característiques de l’entitat, es valoren els següents aspectes
fins a un màxim de 10 punts:
•
•
•
•
•
•

Consolidació en el territori (Antiguitat inferior o igual a 3 anys, 0,5 punts;
antiguitat superior a 3 anys,1,5 punts).
Massa social, experiència i trajectòria (Fins a 1 punt).
Viabilitat i estructura econòmica (Fins a 1 punt).
Impacte social de les activitats (Fins a 1 punt).
Grau de transversalitat a través de la cooperació amb altres agents del
teixit associatiu local (Fins a 2 punts).
Nivell d’autonomia finançera:
o Projectes amb finançament extern (no públic), inferior o igual a
15%: 1 punt.
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•


o Projectes amb finançament extern (no públic), superior a 15%: 2
punts.
Col.laboració i/o complementarietat amb l’acció de l’Ajuntament (Fins a
1,5 punts).

Criteris Qualitatius
A) En relació al projecte presentat, es valoren els següents aspectes fins a
un màxim de 70 punts:
o Qualitat tècnica (Concreció, qualitat, claredat, coherència i
viabilitat tècnica): formulació d’objectius, estructura, consolidació
i continuïtat del projecte (Fins a 20 punts).
o Promoció de l’autonomia juvenil i la igualtat d’oportunitats (Fins a
10 punts).
o Foment d’iniciatives per capacitar en coneixements i habilitats
personals, socials i professionals (Fins a 5 punts).
o Foment d’accions formatives i de reciclatge per a joves (Fins a 5
punts).
o Promoció de la participació, l’associacionisme i el foment del l’oci
participatiu (Fins a 10 punts):
 Foment de l’oci alternatiu i de vinculació amb el sentiment
de pertinença i arrelament a la ciutat: promoció del
coneixement i la cultura tradicional local.
 Foment de canals i/o noves tecnologies de comunicació
amb el jove.
 Foment d’accions d’oci, cultura i de dinamització creativa
a nivell de ciutat, en col·laboració amb el servei municipal
de Joventut.
 Foment de la innovació, la investigació i l’experimentació
culturals.
o Promoció de la cultura urbana, el diàleg intercultural, la
integració, i l’intercanvi social, a través de la dinamització dels
espais públics amb finalitats culturals i visualització a l’entorn
(Fins a 10 punts):
 Experiències artístiques pel desenvolupament de les
persones, comunitats i cultura.
o Incidència i impacte del projecte en el territori (Fins a 5 punts).
o Col·laboració
amb
altres
agents
en
l’elaboració
i
desenvolupament del projecte (Fins a 5 punts).
B) En relació a continguts d’especial rellevància o interès, es valoren els
següents aspectes fins a un màxim de 20 punts:
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o Vinculació a necessitats del jove al territori (Fins a 5 punts).
o Foment d’accions que prioritzi els joves amb risc d’exclusió
social (Fins a 5 punts).
o Promoció del pluralisme i la igualtat a través d’accions
divulgatives de la realitat multicultural, intergeneracional,
convivència, etc entre els joves (Fins a 5 punts).
o Desenvolupament de projectes no coberts a la ciutat (Fins a 5
punts)”.
8.- COMISSIO QUALIFICADORA
La comissió qualificadora, òrgan col·legiat de caràcter mixt, està integrada per
tots els tinents d’alcalde i regidors delegats de les Àrees gestores que
concedeixen subvencions així com pels tècnics municipals designats per ells.
Aquesta Comissió elaborarà la proposta d’atorgament de subvencions, un cop
estudiades les diferents sol·licituds i aplicats els criteris de valoració. Aquesta
proposta serà elevada a l’òrgan competent juntament amb l’acta que s’aixequi
de la reunió o reunions de la comissió de la qual donarà fe un funcionari de
l’Àrea corresponent per delegació de la Secretaria General.
9.- ORGAN COMPETENT PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS
L’òrgan competent per a la concessió de les subvencions serà el Ple
Municipal, la Junta de Govern Local o els tinents d’alcalde o regidors delegats,
d’acord amb les quanties que es determinin a les Bases d’Execució dels
Pressupostos Municipals anuals.
10.- QUANTIA MÀXIMA DE LA SUBVENCIÓ.
Com a regla general, les subvencions no han d’excedir el 50% de l’activitat a
la qual s’apliqui de conformitat amb l’article 123.4 del Decret 179/1995, de 13
de juny i amb l’article 14 de l’Ordenança General reguladora de la concessió
de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. No obstant això,
la comissió qualificadora podrà proposar que, atesa la singularitat de l’activitat
i/o altres circumstàncies concurrents, es subvencioni fins el 100% de la
quantia sol·licitada.
Sense perjudici que per proposar l’import de la subvenció és determini el
percentatge de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 32 del R.D. 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la subvenció
s’atorgarà com a import cert, i s’entendrà que queda a compte del beneficiari
la diferencia de financiació necessària per la total execució de l’activitat

…/…

54

subvencionada, havent de ser reintegrada únicament l’import que excedeixi el
cost total de l’activitat.
L’import de la subvenció rebuda no podrà, en cap cas, ser d’una quantitat que,
en concurrència amb altres subvencions o ajudes rebudes d’altres
administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals superin en
el seu conjunt el cost de l’activitat a desenvolupar. En aquest cas, l’Ajuntament
es reserva la possibilitat de reduir la subvenció fins a el cost màxim de
l’activitat.
11.- JUSTIFICACIÓ
El termini màxim per a la presentació de la documentació justificativa davant
l’àrea gestora i/o l’àrea territorial corresponent serà de sis mesos a comptar
des del dia hàbil següent en fer-se efectiu l’import de la subvenció. En tot cas,
les subvencions hauran d’esser satisfetes abans del 31 de desembre de 2013
i hauran d’esser justificades a la mateixa data, llevat de les satisfetes a l’últim
trimestre de l’any, que hauran de justificar-se abans del 31 de gener de 2014.
En el cas de subvencions atorgades segons el percentatge del projecte
presentat, caldrà justificar el 100% de l’activitat. Si es tracta de quantitats
certes caldrà justificar, com a mínim, el 100% de la quantitat que s’ha destinat
a l’activitat subvencionada.
En el cas de que es tracti de subvencions destinades a Cooperació i
Cofinançada aquesta subvenció queda sotmesa al règim de control financer
en la seva modalitat de “Certificació Auditora”.
Excepcionalment, l’òrgan competent per l’atorgament de la subvenció podrà
atorgar un termini màxim de sis mesos de pròrroga per a justificar la
subvenció. El termini per justificar subvencions atorgades a entitats o
associacions sense ànim de lucre per a finançar projectes o activitats d’ajuda
al tercer Món, serà el que es determini en cada cas en l’acord de concessió de
la subvenció, en funció de la duració del projecte o de l’activitat que es
subvenciona.
S’haurà de justificar la realització de l’activitat subvencionada i el cost de
la mateixa mitjançant instància (ORIGINAL I COPIA) que serà presentada
al registre general de l’Ajuntament (carrer Josep Prats, 2; carrer Girona, 10 i
carrer Migdia, 3-5) o bé a les regidories de districte acompanyada de la
següent documentació:
a) FORMULARI NORMALITZAT de la memòria de l’activitat
subvencionada amb el balanç econòmic corresponent, fent constar la
subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o altres
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administracions públiques segons el model que es troba a l’annex 6 de
la present convocatòria.
La justificació de les subvencions relacionades amb projectes de
cooperació, es formalitzarà mitjançant els formularis que es troben a
l’annex 7 de la present convocatòria.
b) Certificat que acredita la realització de l’activitat subvencionada segons
el model que es troba a l’annex 8 de la present convocatòria.
c) Una relació classificada de totes les factures aportades per justificar
la subvenció segons el model que es troba a l’annex 9 de la present
convocatòria. En aquesta relació cal fer constar el número de factura,
la data de facturació, el proveïdor i l’import. (ORIGINAL I COPIA).
d) ORIGINALS I CÒPIES de les factures o altres documents probatoris de
les despeses.
La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant les corresponents
factures, les quals hauran de reunir els requisits expressats als Reial Decret
1496/2003, de 28 de novembre, pel que es regula el deure d’expedició i
lliurament de factures.
Els formularis que acompanyen a la sol·licitud podran omplir-se tant en català
com en castellà.
Tota la documentació presentada haurà d’anar degudament identificada amb
el logotip o segell de l’entitat i signada pel representant de la mateixa.
12. REFORMULACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I MODIFICACIÓ DE LES
CONDICIONS O FINALITATS DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
En els casos en que la subvenció que proposi la comissió qualificadora sigui
inferior a la que figura en la sol·licitud presentada, el sol·licitant podrà
reformular el projecte i adequar el pressupost de l’activitat en el termini màxim
de quinze dies.
La reformulació de sol·licituds haurà de respectar l’objecte, condicions i
finalitat de la subvenció així com els criteris de valoració establerts respecte a
les sol·licituds presentades.
Sense perjudici, que com a regla general les subvencions hauran d’estar
destinades a l’activitat o projecte pel qual van ser atorgades, excepcionalment
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l’Ajuntament podrà autoritzar l’alteració o modificació de les condicions o
finalitats que van donar lloc a la concessió de la subvenció.
13. PUBLICITAT
De conformitat amb la normativa vigent es procedirà a la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la relació de beneficiaris de les
subvencions atorgades per imports superiors a 3.000,00 €.
La publicitat de la relació dels beneficiaris de subvencions fins el límit
quantitatiu de 3.000,00 € es realitzarà a través del taulell d’anuncis d’aquest
Ajuntament.
Tot el que no estigui previst en aquesta convocatòria es regularà per
l’Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, publicada en el BOPB núm. 35 annex II, de data
10 de febrer de 2005, i per la resta de legislació aplicable al cas, sempre que
no s’oposi a la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre.
SEGON.- PUBLICAR el projecte de les Bases per a l’atorgament de les
subvencions per a l’exercici econòmic de l’any 2013, per un termini de 20 dies
en el B.O.P. Barcelona, en el Tauler d’anuncis d’aquest ajuntament i una
referència de l’anunci al D.O.G.C., en compliment del que es desprèn de
l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a la totalitat d’entitats inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i en els diaris d’àmbit local.
QUART.- TRASLLADAR aquesta resolució a les Àrees gestores de
l’Ajuntament, a la Intervenció General, a l’Habilitat de l’Àrea i a la Secretaria
General.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 3.PER A LA RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
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Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots en contra dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de
2012, ha acordat aprovar provisionalment la modificació de diverses
ordenances fiscals, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2013
ATÈS que d’acord amb el que es preveu a l’article 17.1 del text refós de la llei
reguladora de els hisendes locals (TRLRHL), les referides modificacions han
estat exposades al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament durant un
termini de trenta dies i s’han publicat els anuncis d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (edició del 25 d’octubre de 2012) i en el
diari El País (edició del 25 d’octubre de 2012)
ATÈS que en el període d’exposició pública s’han presentat tres escrits de
reclamacions, per part del sr. J. B. C., en la seva condició de president de
l’associació Asociación de Vendedores del Mercado Municipal del Centro
(Registre general núm. 50562, de 23 de novembre), la sra. Meritxell Borràs i
Solé, en la seva condició de portaveu del grup municipal de Convergència i
Unió (Registre general núm. 51643, de 29 de novembre), i el sr. Juan Carlos
del Rio Pin, en la seva condició de portaveu del grup municipal Popular
(Registre general núm. 51776, de 30 de novembre)
VIST l’informe del director de serveis d’Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos i l’informe jurídic.
VISTA la reclamació presentada pel sr. J.B.C. que és, en síntesi la següent,
referida a l’ordenança fiscal núm. 2.15, reguladora de la taxa per la prestació
de serveis en els mercats municipals i per l’ocupació del domini públic per
exercici del comerç: crear mecanismes que facin possible que les liquidacions
per canvi de titularitat de les parades siguin per una quantia correlacionada
amb els valors amb que es produeixen les adjudicacions d’aquestes parades.
En relació a aquesta reclamació cal constatar que atès que des de 2007 les
parades tancades en els mercats municipals surten a licitació sense cap tipus
licitatori, certament en aquests moments de crisi econòmica generalitzada
s’observa que els imports d’adjudicació són molt inferiors als imports de les
liquidacions per canvi de titularitat.
Per contra, i a pesar que és
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econòmicament més costós adquirir una parada mitjançant la transmissió
entre particulars que a través de l’adjudicació per concurs o subhasta, és la
primera la forma més utilitzada i això és degut, principalment, a que es
traspassa un negoci en funcionament amb un determinat fons de comerç.
En conseqüència, s’estima procedent atendre la reclamació presentada i
instrumentar un mecanisme excepcional, limitat als anys en que la crisi
econòmica provoca el fenomen descrit en el paràgraf anterior, per tal que les
quanties de les liquidacions per canvi de titularitat no siguin tan
desproporcionades en relació als imports de les adjudicacions de parades
buides. En aquest sentit, es proposa introduir una disposició transitòria en
l’ordenança fiscal núm. 2,15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
en els mercats municipals i per l’ocupació del domini públic per exercici del
comerç, amb la redacció següent:
“Disposició transitòria
Amb vigència exclusiva per als exercicis 2013 i 2014, es redueixen a la meitat els
percentatges fixats als apartats 7.1, 7.2 i 7.3 de l’article 7 d’aquesta ordenança fiscal.
Aquesta reducció serà aplicable als expedients administratius que s’iniciïn entre l’1 de
gener de 2013 i el 31 de desembre de 2014.”
VISTES les reclamacions presentades per la sra. Meritxell Borràs i Solé, portaveu del
grup municipal de Convergència i Unió que són, en síntesi, les següents:
a) A les ordenances fiscals reguladores de les taxes: congelació de totes les taxes
municipals a les quals es preveu l’aplicació d’un increment del 4 %
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
b) A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
increment dels percentatges de la bonificació a favor dels subjectes passius que
tinguin la condició de titulars de família nombrosa (art. 7.3)
L’article 7 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
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les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació presentada.
VISTES les reclamacions presentades pel sr. Juan Carlos del Rio Pin, portaveu del
grup municipal Popular que són, en síntesi, les següents:
a) Incorporació dels preus públics en les ordenances fiscals.
Les ordenances fiscals constitueixen l’exercici de la potestat reglamentària de les
entitats locals en matèria d’adaptació de la Llei general tributària, les altres lleis de
l’Estat reguladores de la matèria, així com les disposicions dictades per
desplegar-les, al règim d’organització i funcionament intern propi de cada entitat
local en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals,
d’acord amb l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En aquest
sentit, l’article 2.1.b) TRLRHL classifica els tributs propis de les entitats locals en
taxes, contribucions especials i impostos i els recàrrecs exigibles sobre els
impostos de les comunitats autònomes o altres entitats locals, diferenciant-los
dels preus públics (esmentats a la lletra e) del referit article 2.1 TRLRHL)
D’aquesta manera, la regulació dels preus públics es produeix a part de les
ordenances fiscals. En conseqüència, procedeix desestimar la reclamació
presentada.
b) A l’ordenança general núm. 00, de gestió, inspecció i recaptació dels tributs
municipals: reducció a 100,00 euros de l’import fins el qual no es poden sol·licitar
ajornaments o fraccionaments (art. 116.1.a)
La fixació d’una quantia mínima en la concessió dels ajornaments i
fraccionaments es justifica pels costos que comporta la tramitació de l’expedient.
La quantificació concreta en l’ordenança general respon a l’exercici de la potestat
discrecional que preveu la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) i atesa la inexistència de
regulació al respecte en la pròpia LGT i en el Reglament general de recaptació
(RGR), aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol. En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació presentada.
c) A l’ordenança general núm. 00, de gestió, inspecció i recaptació dels tributs
municipals: eliminació de l’obligació de domiciliar el pagament dels imports
ajornats o fraccionats (art. 116.2)
L’establiment de l’obligació de domiciliar el pagament dels imports ajornats o
fraccionats s’adequa a la possibilitat prevista a la normativa general,
concretament a l’article 46.2.f) RGR. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació presentada.
d) A l’ordenança general núm. 00, de gestió, inspecció i recaptació dels tributs
municipals: increment fins a 10.000,00 euros de la quantia del deute ajornat o
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fraccionat en que la concessió de l’ajornament o fraccionament és automàtica, es
dispensa de garantia i la quantitat mínima per fracció és de 50,00 euros (art. 124)
La redacció del precepte respon a l’exercici de la potestat discrecional de les
entitats locals i s’ajusta a les previsions de l’article 82.2 LGT. En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació presentada.
e) A l’ordenança general núm. 00, de gestió, inspecció i recaptació dels tributs
municipals: exceptuar la vivenda habitual de l’ordre de prelació dels
embargaments (art. 135.2.d)
I, com a conseqüència d’això: supressió del paràgraf que preveu un tractament
diferenciat quan el bé immoble a embargar sigui únicament la vivenda habitual
(art. 135.2, paràgraf final)
La descripció dels béns embargables i l’ordre de prelació es recullen a l’article
169.2 LGT i no poden ser objecte de modificació. En quant a la redacció que es
proposa del segon paràgraf de l’article 135.2 de l’ordenança general, té com a
finalitat que prevalgui en tot cas el dret a la dignitat humana. En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació presentada.
f)

A l’ordenança general núm. 00, de gestió, inspecció i recaptació dels tributs
municipals: manteniment de la competència del ple per a la revocació dels actes
administratius d’aplicació dels tributs municipals en benefici dels interessats (art.
144.1)
L’aplicació del règim d’organització dels municipis de gran població determina que
l’òrgan competent per a dictar els actes d’aplicació dels tributs sigui l’Òrgan de
Gestió Tributària, i la redacció d’aquest precepte té com a finalitat que sigui
l’òrgan superior jeràrquic, d’acord amb l’organització administrativa i executiva de
l’ajuntament aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 27 de
març de 2012, en exercici de la potestat d’autoorganització que correspon al
municipi d’acord amb l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local (LRBRL), qui pugui revocar les seves resolucions. En
conseqüència, procedeix desestimar la reclamació presentada.

g) A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
supressió de la possibilitat d’exigir el pagament total del tribut a qualsevol dels
comuners en els casos de béns immobles amb dos o més titulars (art. 4.3)
La redacció del precepte respon a l’exercici de la potestat discrecional de les
entitats locals i s’ajusta a les previsions de l’article 35.6 LGT. En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació.
h) A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
addició d’un nou supòsit d’exempció per als immobles a què sigui aplicable
l’exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, amb la condició de
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reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació
diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials (art. 6.1)
L’article 6 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació presentada.
i)

A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
increment dels percentatges de la bonificació a favor dels subjectes passius que
tinguin la condició de titulars de família nombrosa (art. 7.3)
L’article 7 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació presentada.

j)

A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
addició d’un nou supòsit de bonificació a favor dels subjectes passius que tinguin
al condició de família monoparental (art. 7)
I, com a conseqüència d’això, donar nova numeració al paràgraf 5 de l’article 7,
que passaria a ser el paràgraf 6
L’article 7 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. A més a més, d’acord amb l’article 9.1
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que
els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de
l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació presentada.

k) A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
regulació del procediment a seguir per l’aplicació de les bonificacions quan en el
període anterior ha conclòs alguna de les aplicables o ha tingut efectivitat un
canvi de valor cadastral de l’immoble (art. 7)
L’article 7 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació presentada.
l)

A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
addició d’un nou supòsit de bonificació als béns immobles en què s’hagin instal·lat
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sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per
autoconsum (art. 7)
L’article 7 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació presentada.
m) A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
addició d’un nou supòsit de bonificació a favor dels subjectes passius quan en la
unitat familiar hi hagi alguna persona discapacitada (art. 7)
L’article 7 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. A més a més, d’acord amb l’article 9.1
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que
els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de
l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació presentada.
n) A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
reducció del tipus de gravamen al 0,769 % per als béns immobles urbans i al 0,41
% per als béns immobles rústics (art. 10.3)
L’article 10 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació presentada.
o) A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
addició d’un nou tipus de gravamen per als béns immobles urbans en que es
desenvolupin activitats culturals, teatres, activitats benèfiques, d’assistència i
locals comercials i tallers d’uns epígrafs concrets de l’impost sobre activitats
econòmiques (art. 10)
L’article 10 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació presentada.
p) A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
supressió del recàrrec per a immobles urbans d’ús residencial desocupats (art.
11)
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L’article 11 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació presentada.
q) A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
manteniment del nombre de tres terminis fix per al cobrament de l’impost quan es
domiciliï el seu pagament (art. 15)
La redacció del precepte respon a l’exercici de la potestat discrecional de les
entitats locals i s’ajusta a les previsions de l’article 12.2 TRLRHL.
En
conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.
r) A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
creació d’una subvenció del 50 % de la quota de l’impost a favor dels subjectes
passius que estiguin en atur, en funció del nivell de renda de la unitat familiar.
La creació i regulació de les subvencions de l’ajuntament no és objecte de
regulació en les ordenances fiscals, sinó que ha de seguir-se el procediment
previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i al
capítol 1 del títol 3 del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
s) A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
creació d’una subvenció del 50 % de la quota de l’impost a favor dels subjectes
passius que siguin jubilats o pensionistes, en funció del nivell de renda.
La creació i regulació de les subvencions de l’ajuntament no és objecte de
regulació en les ordenances fiscals, sinó que ha de seguir-se el procediment
previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i al
capítol 1 del títol 3 del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
t)

A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
supressió de la incompatibilitat de la bonificació per família nombrosa amb la
percepció d’ajuts de l’ajuntament a persones amb escassa capacitat econòmica
(art. 16)
L’article 16 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació presentada.
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u) A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
creació d’una subvenció a favor dels subjectes passius titulars d’immobles urbans
d’ús residencial desocupats que els posin a disposició de les borses públiques de
lloguer.
La creació i regulació de les subvencions de l’ajuntament no és objecte de
regulació en les ordenances fiscals, sinó que ha de seguir-se el procediment
previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i al
capítol 1 del títol 3 del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
v) A l’ordenança fiscal núm. 1.01, reguladora de l’impost sobre béns immobles:
instar l’Entitat Metropolitana del Transport l’eliminació del recàrrec per al
finançament del transport públic.
El recàrrec metropolità establert per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a
finançar els serveis de transport públic urbà de passatgers té el seu fonament
jurídic en l’article 153.1.a) TRLRHL i no és competència d’aquesta administració
municipal decidir sobre les competències d’altres administracions públiques. En
conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.
w) A l’ordenança fiscal núm. 1.02, reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques: establir que les cooperatives beneficiàries de la bonificació hagin
d’estar inscrites en el Registre de cooperatives (art. 4.1.a)
La lletra a) de l’apartat 1 de l’article 4 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es
proposa modificar) no ha estat objecte d’exposició pública en no formar part de
l’acord del Ple de l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional
de la modificació de les ordenances fiscals per a 2013. En tot cas, la redacció
d’aquest precepte s’ajusta a les previsions de l’article 88.1.a) TRLRHL. En
conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.
x) A l’ordenança fiscal núm. 1.02, reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques: extensió a set anys de la bonificació per als qui iniciïn l’exercici
d’activitats professionals (art. 4.1.b)
Aquesta reclamació es repeteix a l’escrit amb els números d’al·legació 27 i 35
La lletra b) de l’apartat 1 de l’article 4 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es
proposa modificar) no ha estat objecte d’exposició pública en no formar part de
l’acord del Ple de l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional
de la modificació de les ordenances fiscals per a 2013. En tot cas, la redacció
d’aquest precepte s’ajusta a les previsions de l’article 88.1.b) TRLRHL. En
conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.
y) A l’ordenança fiscal núm. 1.02, reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques: establiment del requisit que l’activitat no s’hagi exercit anteriorment
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amb una altra titularitat per a l’aplicació de la bonificació per als qui iniciïn
l’exercici d’activitats professionals (art. 4.1.b)
La lletra b) de l’apartat 1 de l’article 4 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es
proposa modificar) no ha estat objecte d’exposició pública en no formar part de
l’acord del Ple de l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional
de la modificació de les ordenances fiscals per a 2013. En tot cas, la redacció
d’aquest precepte s’ajusta a les previsions de l’article 88.1.b) TRLRHL. En
conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.
z) A l’ordenança fiscal núm. 1.02, reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques: increment dels percentatges de reducció de la quota de l’impost en
els casos d’activitats situades en vies públiques on es realitzin obres amb una
durada superior a tres mesos (art. 4.2.b)
La lletra b) de l’apartat 2 de l’article 4 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es
proposa modificar) no ha estat objecte d’exposició pública en no formar part de
l’acord del Ple de l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional
de la modificació de les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació.
aa) A l’ordenança fiscal núm. 1.02, reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques: increment dels percentatges de bonificació per creació de llocs de
treball (art. 4.3)
La quantificació concreta de la bonificació que recull l’article 4.3 d’aquesta
ordenança respon a l’exercici de la potestat discrecional que preveu l’article
88.2.b) TRLRHL. En conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.
ab) A l’ordenança fiscal núm. 1.02, reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques: addició d’un nou supòsit de bonificació per als subjectes passius
que tributin per quota municipal i tinguin una renda o rendiment net de l’activitat
econòmica negatius (art. 4)
Aquesta reclamació es repeteix a l’escrit amb els números d’al·legació 31 i 34
L’establiment de les bonificacions potestatives als impostos municipals que es
contemplen al TRLRHL forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que
dins els límits establerts en la normativa legal d’aplicació pot establir la pressió
fiscal que sigui més convenient als interessos municipals. La bonificació de
referència no figura a l’acord del Ple de l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012
d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2013 i,
en conseqüència, no ha estat objecte d’exposició pública. En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació.
ac) A l’ordenança fiscal núm. 1.02, reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques: addició d’un nou supòsit de bonificació per als subjectes passius
que tributin per quota municipal i utilitzin o produeixin energia a partir

…/…

66

d’instal·lacions per aprofitar energies renovables o sistemes de cogeneració (art.
4)
L’establiment de les bonificacions potestatives als impostos municipals que es
contemplen al TRLRHL forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que
dins els límits establerts en la normativa legal d’aplicació pot establir la pressió
fiscal que sigui més convenient als interessos municipals. La bonificació de
referència no figura a l’acord del Ple de l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012
d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2013 i,
en conseqüència, no ha estat objecte d’exposició pública. En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació.
ad) A l’ordenança fiscal núm. 1.02, reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques: addició d’un nou supòsit de bonificació per als subjectes passius
que estableixin un pla de transport pel seus treballadors (art. 4)
L’establiment de les bonificacions potestatives als impostos municipals que es
contemplen al TRLRHL forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que
dins els límits establerts en la normativa legal d’aplicació pot establir la pressió
fiscal que sigui més convenient als interessos municipals. La bonificació de
referència no figura a l’acord del Ple de l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012
d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2013 i,
en conseqüència, no ha estat objecte d’exposició pública. A més a més, d’acord
amb l’article 9.1 TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els
tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els
derivats de l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació.
ae) A l’ordenança fiscal núm. 1.02, reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques: addició d’un nou supòsit de bonificació a favor de les empreses
familiarment responsables (art. 4)
L’establiment de les bonificacions potestatives als impostos municipals que es
contemplen al TRLRHL forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que
dins els límits establerts en la normativa legal d’aplicació pot establir la pressió
fiscal que sigui més convenient als interessos municipals. La bonificació de
referència no figura a l’acord del Ple de l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012
d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2013 i,
en conseqüència, no ha estat objecte d’exposició pública. A més a més, d’acord
amb l’article 9.1 TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els
tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els
derivats de l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació.
af) A l’ordenança fiscal núm. 1.02, reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques: addició d’un nou supòsit de bonificació a favor de les empreses
que contractin dones en situació d’atur de llarga durada (art. 4)
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L’establiment de les bonificacions potestatives als impostos municipals que es
contemplen al TRLRHL forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que
dins els límits establerts en la normativa legal d’aplicació pot establir la pressió
fiscal que sigui més convenient als interessos municipals. La bonificació de
referència no figura a l’acord del Ple de l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012
d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2013 i,
en conseqüència, no ha estat objecte d’exposició pública. A més a més, d’acord
amb l’article 9.1 TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els
tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els
derivats de l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació.
ag) A l’ordenança fiscal núm. 1.03, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana: reducció de la base imposable i del tipus de
gravamen (arts. 7 i 10.1)
Els articles 7 i 10.1 d’aquesta ordenança fiscal (preceptes que es proposa
modificar) no han estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord
del Ple de l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la
modificació de les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació.
ah) A l’ordenança fiscal núm. 1.03, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana: ampliació de les exempcions de l’impost a les
transmissions de béns catalogats en el pla especial de protecció del patrimoni
artístic (PEPPA) (art. 4)
L’article 4 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. A més a més, d’acord amb l’article 9.1
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que
els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de
l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
ai) A l’ordenança fiscal núm. 1.03, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana: ampliació de les exempcions de l’impost a les
transmissions de la vivenda habitual realitzades per persones majors de 65 anys
en favor d’una entitat de crèdit a canvi d’una renda vitalícia (art. 4)
L’article 4 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. A més a més, d’acord amb l’article 9.1
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que
els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de
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l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
aj) A l’ordenança fiscal núm. 1.03, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana: ampliació de les exempcions de l’impost a les
transmissions de béns realitzades per persones en situació d’atur i sense
ingressos (art. 4)
L’article 4 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. A més a més, d’acord amb l’article 9.1
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que
els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de
l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
ak) A l’ordenança fiscal núm. 1.03, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana: supressió del límit de valor cadastral per
l’aplicació de la bonificació en les transmissions de l’habitatge habitual realitzades
a títol lucratiu per causa de mort a favor dels cònjuges, descendents i adoptats
(art. 5)
La regulació i la quantificació concreta de la bonificació que recull l’article 5
d’aquesta ordenança respon a l’exercici de la potestat discrecional que preveu
l’article 108.4 TRLRHL. En conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.
al) A l’ordenança fiscal núm. 1.03, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana: ampliació als ascendents de la bonificació en
les transmissions de l’habitatge habitual realitzades a títol lucratiu per causa de
mort a favor dels cònjuges, descendents i adoptats (art. 5)
La regulació i la quantificació concreta de la bonificació que recull l’article 5
d’aquesta ordenança respon a l’exercici de la potestat discrecional que preveu
l’article 108.4 TRLRHL. En conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.
am) A l’ordenança fiscal núm. 1.03, reguladora de l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana: addició d’un nou supòsit de bonificació
en les transmissions a títol lucratiu per causa de mort d’un habitatge que no sigui
l’habitual, a favor dels cònjuges i descendents (art. 5)
La regulació i la quantificació concreta de la bonificació que recull l’article 5
d’aquesta ordenança respon a l’exercici de la potestat discrecional que preveu
l’article 108.4 TRLRHL. En conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.
an) A l’ordenança fiscal núm. 1.03, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana: addició d’un nou supòsit de bonificació en les
transmissions a títol lucratiu per causa de mort d’una activitat empresarial o
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professional exercida a títol individual, a favor dels cònjuges, descendents i
ascendents (art. 5)
D’acord amb l’article 9.1 TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals
en els tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei
o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació.
ao) A l’ordenança fiscal núm. 1.03, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana: supressió dels requisits d’ingressos anuals i
de termini de presentació de la sol·licitud relatius a la bonificació en les
transmissions de l’habitatge habitual realitzades a títol lucratiu per causa de mort
a favor dels cònjuges, descendents i adoptats (art. 5)
La regulació i la quantificació concreta de la bonificació que recull l’article 5
d’aquesta ordenança respon a l’exercici de la potestat discrecional que preveu
l’article 108.4 TRLRHL. En conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.
ap) A l’ordenança fiscal núm. 1.03, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana: reducció dels percentatges d’increment
aplicables al valor del terreny en el moment de la meritació (art. 8)
L’article 8 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.

aq) A l’ordenança fiscal núm. 1.04, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres: addició d’un nou supòsit de bonificació a favor de les
construccions, instal·lacions o obres vinculades als plans de foment de les
inversions privades en infraestructures (art. 4)
L’article 4 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
ar) A l’ordenança fiscal núm. 1.04, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres: addició d’un nou supòsit de bonificació a favor de les obres
de reforma i/o rehabilitació d’immobles d’ús residencial “de segona ma” (art. 4)
L’article 4 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. A més a més, d’acord amb l’article 9.1
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TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que
els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de
l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
as) A l’ordenança fiscal núm. 1.04, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres: addició d’un nou supòsit de bonificació per a les obres de
conservació de vivendes catalogades en el PEPPA (art. 4)
L’article 4 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. A més a més, d’acord amb l’article 9.1
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que
els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de
l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
at) A l’ordenança fiscal núm. 1.04, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres: reducció al 2 % del tipus de gravamen (art. 8)
L’article 4 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
au) A l’ordenança fiscal núm. 1.04, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres: creació d’una subvenció per a les construccions,
instal·lacions o obres en locals on es desenvolupin activitats econòmiques i que
comportin la creació de llocs de treball.
La creació i regulació de les subvencions de l’ajuntament no és objecte de
regulació en les ordenances fiscals, sinó que ha de seguir-se el procediment
previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i al
capítol 1 del títol 3 del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
av) A l’ordenança fiscal núm. 1.04, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres: manteniment de les quantitats que fixa l’ordenança fiscal
que s’han de dipositar com a garantia de la reconstrucció de paviments (art. 18.1)
L’increment d’aquestes quanties és del 2,0 %, que era la inflació prevista per a
l’any 2012 en el moment d’elaborar l’expedient de modificació de les ordenances
fiscals per a 2013. L’actualització dels diferents conceptes d’ingrés municipals és
necessària per a la consolidació pressupostària. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació.
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aw)A l’ordenança fiscal núm. 1.05, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica: supressió del requisit d’aportar certificació d’associació inscrita en
diversos registres i que hagi establert conveni amb l’ajuntament, per gaudir de la
bonificació per als vehicles històrics, i extensió de la bonificació a tots els vehicles
que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys (art. 6.8)
L’article 6.8 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. A més a més, la regulació i la quantificació
concreta de la bonificació que recull l’article 6.8 d’aquesta ordenança respon a
l’exercici de la potestat discrecional que preveu l’article 95.6.c) TRLRHL. En
conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.
ax) A l’ordenança fiscal núm. 1.05, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica: addició d’una nova bonificació per als vehicles que tinguin emissions
de CO2 inferiors a 120 grams (art. 6)
L’article 6 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. A més a més, la regulació i la quantificació
concreta de la bonificació que es proposa respon a l’exercici de la potestat
discrecional que preveu l’article 95.6.a) TRLRHL. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació.
ay) A l’ordenança fiscal núm. 1.05, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica: reducció en un 20 % de les tarifes de l’impost (art. 3)
L’aplicació d’un coeficient incremental sobre les quotes mínimes d’aquest impost
que fixa l’art. 95.1 TRLRHL respon a l’exercici de la potestat discrecional que
preveu l’article 95.4 TRLRHL. A més a més, la reducció de tipus de gravamen te
efectes directes sobre la consolidació pressupostària
En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació.
az) A l’ordenança fiscal núm. 1.05, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica: establiment de la tarifa de l’impost no en funció de la potència sinó en
funció de les emissions de CO2 i consum de carburant (art. 3)
La tarifa de l’impost s’ajusta al que es preveu a l’article 95.1 TRLRHL.
conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.

En

ba) A l’ordenança fiscal núm. 1.05, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica: especificació que la potència del vehicle a efectes de la tarifa és la que
estableix el Reglament general de vehicles (art. 3)
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La tarifa de l’impost s’ajusta al que es preveu a l’article 95.1 TRLRHL.
conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.

En

bb) A l’ordenança fiscal núm. 1.05, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica: addició d’un nou supòsit de bonificació per als ciclomotors que passin
la inspecció tècnica de vehicles (art. 6)
L’article 6 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. A més a més, d’acord amb l’article 9.1
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que
els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de
l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
bc) A l’ordenança fiscal núm. 1.05, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica: addició d’un nou supòsit de bonificació per als vehicles de subjectes
passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa (art. 6)
L’article 6 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. A més a més, d’acord amb l’article 9.1
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que
els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de
l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
bd) A l’ordenança fiscal núm. 1.05, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica: especificació que per a determinar la classe del vehicle a efectes de la
tarifa s’estarà al que disposi el Reglament general de vehicles (art. 3)
La tarifa de l’impost s’ajusta al que es preveu a l’article 95.1 TRLRHL.
conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.

En

be) A l’ordenança fiscal núm. 1.05, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica: creació d’una subvenció per als vehicles de subjectes passius joves,
sempre que compleixin amb els nivells de soroll permesos.
La creació i regulació de les subvencions de l’ajuntament no és objecte de
regulació en les ordenances fiscals, sinó que ha de seguir-se el procediment
previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i al
capítol 1 del títol 3 del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
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bf) A l’ordenança fiscal núm. 1.05, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica: creació d’una subvenció per a autocars destinats al servei de transport
escolar urbà.
La creació i regulació de les subvencions de l’ajuntament no és objecte de
regulació en les ordenances fiscals, sinó que ha de seguir-se el procediment
previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i al
capítol 1 del títol 3 del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
bg) A les ordenances fiscals reguladores de les taxes: reducció del 3 % de les tarifes.
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
bh) A les ordenances fiscals reguladores de les taxes: l’expedient no inclou la relació
complerta dels costos directes i indirectes dels serveis ni s’especifiquen els
criteris emprats per calcular i imputar cada tipus de cost.
A l’expedient figuren els informes tecnicoeconomics justificatius de les tarifes que
es proposen per a la totalitat d’ordenances fiscals que es modifiquen. Els criteris
d’elaboració d’aquests informes i de determinació del cost dels serveis o activitats
finançades amb taxes i preus públics van ser aprovats per decret núm. 6371 de 6
de juliol de 2009. En conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.
bi) A l’ordenança fiscal núm. 2.01, reguladora de la taxa per a la prestació dels
serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i
instal·lacions: manteniment de les tarifes vigents l’any 2012 (art. 6)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
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bj) A l’ordenança fiscal núm. 2.01, reguladora de la taxa per a la prestació dels
serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i
instal·lacions: conversió dels supòsits de bonificació en supòsits d’exempció de la
taxa (art. 8)
L’article 8 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. A més a més, d’acord amb l’article 9.1
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que
els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de
l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
bk) A l’ordenança fiscal núm. 2.02, reguladora de la taxa per a la utilització de
plaques i altres distintius autoritzats per l’ajuntament: manteniment de les tarifes
vigents l’any 2012 (art. 5)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
bl) A l’ordenança fiscal núm. 2.03, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries
del comerç, la indústria i les activitats professionals: ampliació a totes les activitats
sense exclusió de l’exempció regulada per a determinats locals de menys de 50
m2 (art. 8)
L’article 8 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
bm) A l’ordenança fiscal núm. 2.03, reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals: addició d’un
nou supòsit de bonificació per als comerciants afectats per obres en la via pública
de durada superior a tres mesos.
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D’acord amb l’article 9.1 TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals
en els tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei
o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació.
bn) A l’ordenança fiscal núm. 2.04, reguladora de la taxa de cementiri municipal:
addició d’un nou supòsit de bonificació per a les unitats familiars amb ingressos
inferiors al salari mínim interprofessional.
D’acord amb l’article 9.1 TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals
en els tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei
o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació.
bo) A l’ordenança fiscal núm. 2.04, reguladora de la taxa de cementiri municipal:
modificació de les tarifes per tal que s’ajustin a costos unitaris (art. 5.1)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
bn) A l’ordenança fiscal núm. 2.04, reguladora de la taxa de cementiri municipal:
supressió dels imports en concepte de drets funeraris (art. 12)
Aquestes quanties es mantenen en relació a les vigents l’any 2012. La seva
supressió afectaria la consolidació pressupostària. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació.
bo) A l’ordenança fiscal núm. 2.05, reguladora de la taxa per retirada de vehicles i
contenidors de la via pública, immobilització per procediments mecànics i dipòsit:
modificació de les tarifes per tal que s’ajustin als costos previstos (art. 6.1)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
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costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
bp) A l’ordenança fiscal núm. 2.05, reguladora de la taxa per retirada de vehicles i
contenidors de la via pública, immobilització per procediments mecànics i dipòsit:
exempció de la taxa per als supòsits que la grua no hagi començat la marxa amb
el vehicle enganxat.
Encara que la grua no hagi començat la marxa, el servei s’ha iniciat i s’ha generat
una despesa. En conseqüència, procedeix desestimar la reclamació presentada.
bq) A l’ordenança fiscal núm. 2.05, reguladora de la taxa per retirada de vehicles i
contenidors de la via pública, immobilització per procediments mecànics i dipòsit:
manteniment de les tarifes vigents l’any 2012 (art. 6.1)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
br) A l’ordenança fiscal núm. 2.06, reguladora de la taxa per prestació dels serveis
municipals d’urbanisme: inclusió d’un nou supòsit de bonificació per a les obres
en finques catalogades en el PEPPA (art. 4)
L’article 4 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. A més a més, d’acord amb l’article 9.1
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que
els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de
l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
bs) A l’ordenança fiscal núm. 2.06, reguladora de la taxa per prestació dels serveis
municipals d’urbanisme: reducció del 30 % de les tarifes (art. 6)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
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en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
bt) A l’ordenança fiscal núm. 2.07, reguladora de la taxa per actuacions singulars de
la Guàrdia Urbana: reducció de les tarifes de l’epígraf 4, prestació de serveis
segons les persones necessàries (art. 5.1)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
bu) A l’ordenança fiscal núm. 2.07, reguladora de la taxa per actuacions singulars de
la Guàrdia Urbana: ampliació al 100 % de la quantitat ingressada, de la devolució
en els supòsits que per raons alienes al subjecte passiu no s’inicia la prestació del
servei (art. 6.3)
L’article 6 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
bv) A l’ordenança fiscal núm. 2.11, reguladora de la taxa per aprofitament especial de
la via pública: addició d’un nou supòsit de devolució de la taxa en els casos
d’obres municipals de durada superior a 15 dies (art. 7)
L’article 7 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
bw)A l’ordenança fiscal núm. 2.11, reguladora de la taxa per aprofitament especial de
la via pública: supressió de la tarifa 2.2, reserves d’estacionament permanent per
a persones discapacitades amb mobilitat reduïda (art. 9)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
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respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
bx) A l’ordenança fiscal núm. 2.11, reguladora de la taxa per aprofitament especial de
la via pública: manteniment de les tarifes vigents l’any 2012 (art. 9)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
by) A l’ordenança fiscal núm. 2.11, reguladora de la taxa per aprofitament especial de
la via pública: addició d’un supòsit d’exempció de la taxa per a la instal·lació de
contenidors de recollida de roba realitzats per entitats socials sense ànim de lucre
i que tinguin per objecte la inserció laboral de persones en risc d’exclusió (art. 9)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. A més a més, d’acord amb
l’article 9.1 TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs
locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats
de l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència, procedeix desestimar
la reclamació presentada.
bz) A l’ordenança fiscal núm. 2.11, reguladora de la taxa per aprofitament especial de
la via pública: reducció de les quantitats que fixa l’ordenança que s’han de
dipositar com a dipòsit previ per garantir la restitució de la vorera (art. 10)
L’increment d’aquestes quanties és del 2,0 %, que era la inflació prevista per a
l’any 2012 en el moment d’elaborar l’expedient de modificació de les ordenances
fiscals per a 2013. L’actualització dels diferents conceptes d’ingrés municipals és
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necessària per a la consolidació pressupostària.
desestimar la reclamació.

En conseqüència, procedeix

ca) A l’ordenança fiscal núm. 2.12, reguladora de la taxa per l’estacionament públic
de vehicles: modificació de les tarifes per tal que s’ajustin als costos del servei
(art. 7.1)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
cb) A l’ordenança fiscal núm. 2.12, reguladora de la taxa per l’estacionament públic
de vehicles: inclusió d’un nou supòsit en la regulació del subjecte passiu per als
vehicles que disposin de l’acreditació especial expedida pel Servei de Mobilitat i
Via Pública (art. 3)
L’article 3 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
cc) A l’ordenança fiscal núm. 2.12, reguladora de la taxa per l’estacionament públic
de vehicles: reducció de la tarifa 1, estacionament de vehicles en Zona Blava
tipus 1 (art. 7.1)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
cd) A l’ordenança fiscal núm. 2.12, reguladora de la taxa per l’estacionament públic
de vehicles: ampliació a dues hores i mitja del temps màxim d’estacionament
permès per vehicle, tant per Zona Blava com per Zona Verda (art. 7.2)
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La regulació que recull l’article 7.2 d’aquesta ordenança respon a l’exercici de la
potestat discrecional que preveu l’article 12.2 TRLRHL. En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació.
ce) A l’ordenança fiscal núm. 2.12, reguladora de la taxa per l’estacionament públic
de vehicles: reducció a 3,00 euros del preu del tiquet especial que poden obtenir
els vehicles que no sobrepassin el 50 per cent de l’horari màxim autoritzat per a
cada zona i hagin estat denunciats per haver sobrepassat el límit horari indicat en
el tiquet o comprovant (art. 7.3)
La regulació que recull l’article 7.3 d’aquesta ordenança respon a l’exercici de la
potestat discrecional que preveu l’article 12.2 TRLRHL. En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació.
cf) A l’ordenança fiscal núm. 2.13, reguladora de la taxa per aprofitament especial del
sòl, vol i subsòl de la via pública: supressió de la tarifa 1.6.4, distribució a ma de
premsa gratuïta (articles 2.1 i 8.1)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
cg) A l’ordenança fiscal núm. 2.14, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
municipals de salut: addició d’un supòsit d’exempciò o bonificació per als serveis
de podologia prestats a persones amb ingressos inferiors al salari mínim
interprofessional
S’observa un error material en la reclamació presentada, atès que la prestació
d’aquests serveis no és objecte de la taxa per la prestació dels serveis municipals
de salut, sinó dels preus públics dels serveis de salut, de manera que s’entèn que
aquesta reclamació en realitat es presenta contra l’acord de la Comissió de
competències delegades del Ple, de 23 d’octubre de 2012, relatiu a l’aprovació
inicial de la modificació de diversos preus públics de la vigent ordenança general
reguladora dels preus públics municipals.
ch) A l’ordenança fiscal núm. 2.14, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
municipals de salut: manteniment de les tarifes vigents l’any 2012 (art. 6.1)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
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respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
ci) A l’ordenança fiscal núm. 2.15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
en els mercats municipals i per l’ocupació del domini públic per l’exercici del
comerç: reducció de les tarifes per als comerciants que acreditin una caiguda dels
ingressos de facturació en relació a l’any anterior (art. 6)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics 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. La determinació de les tarifes, amb el límit màxim del cost del
servei determinat en el referit informe tecnicoeconomic, respon a l’aplicació del
que es preveu a l’article 24 TRLRHL. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
cj) A l’ordenança fiscal núm. 2.15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
en els mercats municipals i per l’ocupació del domini públic per l’exercici del
comerç: exempció total de la taxa per als canvis de titularitat entre vius i per
causa de mort quan la transmissió s’efectui entre familiars de primer grau per
consanguinitat o afinitat (art. 7.1)
D’acord amb l’article 9.1 TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals
en els tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei
o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals. En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació presentada.
ck) A l’ordenança fiscal núm. 2.15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
en els mercats municipals i per l’ocupació del domini públic per l’exercici del
comerç: modificació de les tarifes per tal que s’ajustin al cost del servei (art. 6)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
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cl) A l’ordenança fiscal núm. 2.15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
en els mercats municipals i per l’ocupació del domini públic per l’exercici del
comerç: fixació de la periodicitat trimestral per al pagament de la taxa en els
mercats que no disposin de conveni (art. 14)
L’article 14 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no ha
estat objecte d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de
l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de
les ordenances fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la
reclamació.
cm)
A l’ordenança fiscal núm. 2.16, reguladora de la taxa per la reproducció de
documents de la Secció de Patrimoni Cultural (arxiu municipal i museu de
L’Hospitalet): addició d’un nou supòsit de bonificació per als subjectes passius
titulars de família nombrosa (art. 6)
S’observa un error material en la reclamació presentada, atès que l’ordenança
fiscal núm. 2.16 es deroga en l’acord d’aprovació provisional de la modificació de
els ordenances fiscals per a 2013, i les tarifes pels serveis que figuraven al seu fet
imposable passen a ser incloses a l’ordenança fiscal núm. 2.09, reguladora de la
taxa per expedició de còpies i reproducció de documents que consten als serveis
municipals, de manera que s’entèn que aquesta reclamació en realitat es
presenta contra l’article 5.2 d’aquesta ordenança fiscal.
La regulació que recull l’article 5.2 d’aquesta ordenança respon a l’exercici de la
potestat discrecional que preveu l’article 12.2 TRLRHL. En conseqüència,
procedeix desestimar la reclamació.
cn) A l’ordenança fiscal núm. 2.17, reguladora de la taxa per la utilització privativa del
domini públic als establiments adscrits als serveis socials: reducció de la quota
mínima per l’explotació del servei de bar dels casals de gent gran (art. 6.a)
Aquesta ordenança fiscal (que es proposa modificar) no ha estat objecte
d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de l’ajuntament de 23
d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances
fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.
co) A l’ordenança fiscal núm. 2.17, reguladora de la taxa per la utilització privativa del
domini públic als establiments adscrits als serveis socials: reducció de la quota
mínima per l’explotació del servei de perruqueria dels casals de gent gran (art.
6.b)
Aquesta ordenança fiscal (que es proposa modificar) no ha estat objecte
d’exposició pública en no formar part de l’acord del Ple de l’ajuntament de 23
d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances
fiscals per a 2013. En conseqüència, procedeix desestimar la reclamació.
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cp) A l’ordenança fiscal núm. 2.18, reguladora de la taxa per l’elaboració d’informes
d’arrelament social, d’integració social, de reagrupament familiar i renovació del
permís de residència: manteniment de les tarifes vigents l’any 2012 (art. 6)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
cq) A l’ordenança fiscal núm. 2.19, reguladora de la taxa per l’ús dels equipaments
municipals per a la celebració de matrimonis civils: reducció de la tarifa (art. 6)
Les tarifes de les taxes que figuren en l’expedient de referència s’adopten a la
vista dels informes tecnicoeconomics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis. Així mateix, l’increment del 4,0 % sobre les tarifes vigents
l’any 2012 que s’aplica a la major part de les taxes és el resultat d’aplicar el criteri
assenyalat al pla d’ajust per al període 2012-2022, aprovat pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 30 de març de 2012 i que es basa en actualitzar les tarifes en la
inflació prevista (en aquest cas un 2,0 %) i avançar a una major cobertura dels
costos del serveis en un 2,0 % anual a nivell global. En conseqüència, procedeix
desestimar la reclamació presentada.
cr) Exempcions excepcionals per a l’any 2013 als veïns i comerciants de les zones
afectades per obres públiques de llarga durada en: impost sobre béns immobles,
impost sobre activitats econòmiques, taxa per recollida d’escombraries del
comerç, la indústria i les activitats professionals, i la taxa per l’aprofitament
especial de la via pública.
D’acord amb l’article 9.1 TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals
en els tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei
o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals. Així mateix, la previsió
que contempla aquesta reclamació no ha estat objecte d’exposició pública en no
formar part de l’acord del Ple de l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012,
d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2013.
En conseqüència, procedeix desestimar la reclamació presentada.

ATÈS que l’òrgan competent per a la resolució de les reclamacions
presentades i per l’adopció dels acords definitius que escaiguin és el Ple de
l’ajuntament, d’acord amb l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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El Ple, a proposta de la tinenta d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- ESTIMAR la reclamació presentada pel sr. J.B.C., en la seva
condició de president de l’associació Asociación de Vendedores del Mercado
Municipal del Centro, a l’acord del Ple de l’ajuntament de 23 d’octubre de
2012, relatiu a l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances
fiscals per a 2013, i introduir una disposició transitòria en l’ordenança fiscal
núm. 2,15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en els mercats
municipals i per l’ocupació del domini públic per exercici del comerç, amb la
redacció següent:
“Disposició transitòria
Amb vigència exclusiva per als exercicis 2013 i 2014, es redueixen a la meitat els
percentatges fixats als apartats 7.1, 7.2 i 7.3 de l’article 7 d’aquesta ordenança fiscal.
Aquesta reducció serà aplicable als expedients administratius que s’iniciïn entre l’1 de
gener de 2013 i el 31 de desembre de 2014.”

SEGON.- DESESTIMAR les reclamacions presentades per la sra. Meritxell
Borràs i Solé, en la seva condició de portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió, i pel sr. Juan Carlos del Rio Pin, en la seva condició de
portaveu del grup municipal Popular, a l’acord del Ple de l’ajuntament de 23
d’octubre de 2012, relatiu a l’aprovació provisional de la modificació de les
ordenances fiscals per a 2013, i motivar la desestimació en els fonaments
continguts a la part expositiva d’aquest acord.
TERCER.- APROVAR definitivament, per a la seva vigència a partir de l’1 de
gener de 2013, les modificacions de les ordenances fiscals aprovades
provisionalment per acord del Ple de l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012
amb l’addició del que es contempla a l’apartat primer d’aquest acord, i la
derogació de l’ordenança fiscal núm. 2.16, reguladora de taxes per la
reproducció de documents de la Secció de Patrimoni Cultural (Arxiu municipal
i Museu de l’Hospitalet)
QUART.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els
anteriors acords i el text íntegre de les ordenances fiscals modificades.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General i a l’Òrgan de
Gestió Tributària.
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DICTAMEN 4.PER DESAFECTAR LA FINCA DE SUPERFÍCIE 212
M2., SITUADA A L’AVINGUDA DEL TORRENT GORNAL, 50, D’AQUESTA
CIUTAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 7 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant resolució de la tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Recursos
Generals número 008586/2012 de data 23 d’octubre, es va resoldre instruir
expedient per al canvi d’afectació de la finca situada a l’avinguda del Torrent
Gornal, 50, d’aquesta ciutat, qualificada com a bé d’ús públic, per a qualificarla com a bé patrimonial, atès que s’ha de cedir a l’Institut Català del Sòl, en
compliment del pacte cinquè del conveni urbanístic entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 25 de setembre de 2012.
ATÈS que ha estat exposat al públic segons edicte en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de data 31 d’octubre de
2012.
ATÈS que el terreny esmentat consta inscrit en el llibre inventari de béns de
l’Ajuntament, en el foli 371 del tom 2.3, amb la qualificació jurídica de bé d’ús
públic. La descripció del qual és la següent: Porció de terreny en forma de
trapezi, a segregar per l’extrem est de la finca matriu, situat a l’Av. del Torrent
Gornal, núm. 50, de l’Hospitalet. Ocupa una superfície de sòl de 212 m2.
AFRONTA: al Nord, Est i Sud, amb terrenys de propietat de l’Institut Catatà
del Sòl; i a l’Oest, amb l’Av. del Torrent Gornal.
Valorat en 103.447,59 €.
UTM: 6105226DF2860E0001IM
Qualificació urbanística: Zona subjecte a ordenació volumètrica específica
(clau 18) per la Modificació del Pla General Metropolità al sector Creu RojaVallparda i pel Pla de Reforma Interior núm. 3 al Sector Creu Roja-Vallparda.
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VIST l’informe de la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i
Responsabilitat Patrimonial de data 29 de novembre de 2012.
ATÈS que la competència és del Ple de l’Ajuntament, segons estableixen els
articles 204.5 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 20.2 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals.
El Ple, a proposta del Tinent/de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
Primer. DESAFECTAR el terreny de 212,00 m2, situat a l’avinguda del Torrent
Gornal, 50, d’aquesta ciutat, descrit en el paràgraf 3 de la part expositiva, de
l’ús públic i qualificar-lo com a bé patrimonial, donat que s’ha de cedir a
l’Institut Català del Sòl, en compliment del pacte cinquè del conveni urbanístic
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Institut Català del Sòl i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el
dia 25 de setembre de 2012.
Segon. RECTIFICAR, consegüentment, l’inventari de béns i fer constar la
seva nova qualificació en el Registre de la Propietat, d’acord amb el que
preveu l’article 26.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals.
Tercer. TRASLLADAR els precedents acords
Desenvolupament Urbà i a la Intervenció General.

a

l’Agència

de

PER A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
DICTAMEN 5.GENERAL PER A 2013 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI
DE L’AJUNTAMENT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots en contra dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
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Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST el projecte de pressupost general per a 2013, 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 per acord del Ple de l’ajuntament de 25 d’octubre de 2011
publicat al BOPB en data 12.1.2011 i definitivament aprovat per decret
9394/2011, de 19 de desembre.
ATÈS que el contingut del projecte de pressupost s’ajusta al que es preveu a
la secció 1ª del capítol I, títol VI del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que la plantilla del personal al servei de l’ajuntament s’ha elaborat
d’acord al que es preveu a l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, article 233 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, i articles 25 a 28 del Reglament del personal al servei de les
entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.
VIST l’informe del titular de l’Òrgan de Programació i Pressupostos.
ATÈS que la Junta de Govern Local ha aprovat, en sessió de 4 de desembre
de 2012, el projecte de pressupost de referència.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost i la plantilla és el
Ple de l’ajuntament, d’acord amb l’article 123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 168.4 del text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu2/2004, de 5 de març.
El Ple, a proposta de la tinenta d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment el pressupost general de L’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici de 2013, el resum del qual per capítols
de la classificació econòmica de cadascun dels pressupostos que l’integren és
el següent:
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PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Estat d’ingressos
Cap. 1 Impostos directes ............................................
Cap. 2 Impostos indirectes .........................................
Cap. 3 Taxes i altres ingressos ...................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 5 Ingressos patrimonials ....................................
Cap. 6 Alienació d’inversions reals .............................
Cap. 7 Transferències de capital ................................
Cap. 8 Actius financers ...............................................
Cap. 9 Passius financers ............................................

92.242.823,65
7.539.136,98
18.803.249,03
71.990.871,05
2.421.000,00
8.250.000,00
1.108.000,00
0,00
0,00

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

202.355.080,71

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

78.032.732,85
77.458.172,85
5.600.000,00
16.983.735,91
300.000,00
9.358.000,00
6.622.439,10
0,00
8.000.000,00

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

202.355.080,71

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

6.673.450,00
0,00
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3. Treballs realitzats per l’empr. per al seu actiu ........
4. Aprovisionaments ...................................................
5. Altres ingressos d’explotació ..................................
6. Despeses de personal ............................................
7. Altres despeses d’explotació ..................................
8. Amortització de l’immobilitzat ..................................
9. Imputació de subv. de l’immob. no financer i altres
10. Excessos de provisions ........................................
11. Deteriorament i resultat per alien. d’immobil. ........
12. Diferències negatives en comb. de negocis .........
13. Altres resultats ......................................................

0,00
-3.700.700,00
3.175.100,00
-3.785.250,00
-2.219.300,00
-139.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

4.000,00

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

6.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

-4.000,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

Harmonització amb estructura pressupostària
Estat d’ingressos
Cap. 1 Impostos directes ............................................
Cap. 2 Impostos indirectes .........................................
Cap. 3 Taxes i altres ingressos ...................................

0,00
0,00
6.673.450,00
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Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 5 Ingressos patrimonials ....................................
Cap. 6 Alienació d’inversions reals .............................
Cap. 7 Transferències de capital ................................
Cap. 8 Actius financers ...............................................
Cap. 9 Passius financers ............................................

3.096.500,00
84.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

9.854.550,00

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

3.785.250,00
5.920.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

9.715.250,00

L’H 2010, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL, SA,
EN LIQUIDACIÓ
Compte de pèrdues i guanys previsional
A) Operacions continuades
1. Import net de la xifra de negocis .............................
2. Variació exist. productes acabats i en curs de fabr.
3. Treballs realitzats per l’empr. per al seu actiu ........
4. Aprovisionaments ...................................................
5. Altres ingressos d’explotació ..................................
6. Despeses de personal ............................................
7. Altres despeses d’explotació ..................................
8. Amortització de l’immobilitzat ..................................
9. Imputació de subv. de l’immob. no financer i altres
10. Excessos de provisions ........................................
11. Deteriorament i resultat per alien. d’immobil. ........
12. Diferències negatives en comb. de negocis .........
13. Altres resultats ......................................................

1.234.893,29
0,00
0,00
0,00
682.653,47
-583.000,00
-565.792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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A.1) Resultat d’explotació ...........................................

768.754,76

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

0,00
-729.402,38
0,00
0,00
0,00
0,00

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

-729.402,38

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

39.352,38

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

0,00

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

39.352,38

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

0,00

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

39.352,38

Pressupost de capital
Recursos (fons de finançament)
Recursos provinents de les operacions ......................
Subvencions de capital ...............................................

38.728,46
1.000.000.,00

Total recursos .............................................................

1.038.728,46

Dotacions (inversions reals i financeres a realitzar)
Cancel·lació de deute a llarg termini ...........................

1.038.728,46

Total dotacions ............................................................

1.038.728,46
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Harmonització amb estructura pressupostària
Estat d’ingressos
Cap. 1 Impostos directes ............................................
Cap. 2 Impostos indirectes .........................................
Cap. 3 Taxes i altres ingressos ...................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 5 Ingressos patrimonials ....................................
Cap. 6 Alienació d’inversions reals .............................
Cap. 7 Transferències de capital ................................
Cap. 8 Actius financers ...............................................
Cap. 9 Passius financers ............................................

0,00
0,00
1.249.293,29
668.253,47
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00

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

2.917.546,76

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

583.000,00
565.792,00
729.402,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.038.728,46

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

2.916.922,84

PRESSUPOST GENERAL
ABANS DE LA CONSOLIDACIÓ
Estat d’ingressos
Cap. 1 Impostos directes ............................................
Cap. 2 Impostos indirectes .........................................
Cap. 3 Taxes i altres ingressos ...................................

92.242.823,65
7.539.136,98
26.725.992,32
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Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 5 Ingressos patrimonials ....................................
Cap. 6 Alienació d’inversions reals .............................
Cap. 7 Transferències de capital ................................
Cap. 8 Actius financers ...............................................
Cap. 9 Passius financers ............................................

75.755.992,32
2.505.600,00
8.250.000,00
2.108.000,00
0,00
0,00

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

215.127.177,47

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

82.400.982,85
83.943.964,85
6.339.402,38
16.983.735,91
300.000,00
9.358.000,00
6.622.439,10
0,00
9.038.728,46

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

214.987.253,55

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

1.915.000,00
3.808.902,38
1.000.000,00

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

6.723.902,38

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

1.915.000,00
44.148,91
3.764.753,47
1.000.000,00
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Total estat de despeses ..............................................

6.723.902,38

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

92.242.823,65
7.539.136,98
24.810.992,32
71.946.722,14
2.505.600,00
8.250.000,00
1.108.000,00
0,00
0,00

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

208.403.275,09

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

82.400.982,85
82.028.964,85
6.295.253,47
13.218.982,44
300.000,00
9.358.000,00
5.622.439,10
0,00
9.038.728,46

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

206.263.351,17

SEGON.- APROVAR inicialment les Bases d’execució del pressupost general
per a l’exercici de 2013, amb el tenor literal següent:

TÍTOL PRIMER
Dels crèdits i les seves modificacions
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CAPÍTOL PRIMER
Crèdits inicials i el seu finançament
Article 1r.- Àmbit del pressupost general de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat
Per les presents bases i el corresponent acord plenari, s’aprova el pressupost
general de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2013,
integrat per:
a)El pressupost de l’ajuntament, per import de 202.355.080,71 euros.
b)Els estats previsionals d’ingressos i despeses de la societat mercantil
de capital íntegrament municipal “La Farga, Gestió d'Equipaments
Municipals, SA”, que rep del pressupost de l'ajuntament per al 2013
subvencions d’explotació o de capital per import de 3.096.500,00 euros.
c)Els estats previsionals d’ingressos i despeses de la societat mercantil
de capital íntegrament municipal “L’H 2010, Societat Privada Municipal,
SA en liquidació”, que rep del pressupost de l'ajuntament per al 2013
subvencions d’explotació o de capital per import d’1.668.253,47 euros.
Article 2n.- De l’aprovació dels estats de despeses i ingressos del pressupost
general per a 2013
1.- Per l’execució dels programes integrats en els estats de despeses
dels pressupostos dels ens esmentats en l’article primer, excepte els referits a
les societats mercantils de capital íntegrament municipal, s’aproven crèdits en
els capítols econòmics I a IX pels imports que es detallen a continuació
segons la distribució per programes que s’adjunta com annex al pressupost
general:
a)Pressupost de l’ajuntament. 202.355.080,71 euros
2.- En els estats d’ingressos dels ens esmentats, es recullen estimacions
dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici pressupostari,
sent la distribució no consolidada la que es recull a continuació.
a)Pressupost de l’Ajuntament. 202.355.080,71 euros
3.- Per transferències internes entre els ens, es concedeixen crèdits per
un import de 6.723.902.38 euros, figurant el seu desglossament com annex al
pressupost general.
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4.- Per a l'amortització de passius financers s'autoritzen crèdits en els
estats de despeses dels ens que es refereixen en l'apartat 1, per import
8.000.000,00 euros, figurant el seu desglossament com annex al pressupost
general.
5.- Els estats previsionals de la societat mercantil de capital íntegrament
municipal "La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA” s'inclouen les
estimacions de despeses per import de 9.715.250,00 euros i les previsions
d'ingressos per import de 9.854.550,00 euros als que s’acompanyen així
mateix els estats previsionals escaients.
.
6.- Els estats previsionals de la societat mercantil de capital íntegrament
municipal “L’H 2010, Societat Privada Municipal, SA en liquidació”, s’inclouen
les estimacions de despeses per import de 2.916.922,84 euros i previsions
d’ingressos per import de 2.917.546,76 euros, als que s’acompanyen així
mateix els estats previsionals escaients.
Article 3r.- Classificació per Àrees de despesa dels crèdits dins del pressupost
de l'ajuntament per a 2013
Els crèdits inclosos en els Capítols I al IX de l’estat de despeses del
pressupost de l'Ajuntament, s'agrupen en programes de despesa en funció
dels objectius a assolir. El seu import es distribueix en les següents àrees de
despesa segons el que preveu l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per
la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de els entitats locals:

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

Import
(EUR)
76.350.370,34
28.233.465,89
26.848.725,76
2.326.500,00
55.196.018,72
13.400.000,00
202.355.080,71

Article 4t.- Del finançament dels crèdits del pressupost de despeses de
l’ajuntament per a 2013
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1.- Els crèdits aprovats a l’estat de despeses de l’Ajuntament es
finançaran amb: els drets econòmics a liquidar durant l’exercici que es
detallen en l’estat d’ingressos corresponents, estimats en un import de
202.355.080,71 euros. No obstant la disponibilitat dels crèdits de despesa,
quedarà subjecte al compliment del que es preveu a l’article 173 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2.- Els crèdits aprovats en els estats de recursos de les societats
mercantils de capital íntegrament municipal es finançaran amb els drets
econòmics a ingressar durant l’exercici, que es detallen en l’estat de recursos
de les mateixes, i que s’estimen en 12.772.096,76 euros, els quals, d’acord
amb el quadre resum del pressupost general consolidat que s’adjunta a
l’expedient es distribueixen en 9.854.550,00 euros de la societat "La Farga,
Gestió d'Equipaments Municipals, SA, i 2.917.546,76 euros de la societat “L’H
2010 Societat Privada Municipal, SA, en liquidació”.
CAPÍTOL SEGON
Normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris
Article 5è.- Principis generals
1.- Les modificacions dels crèdits pressupostaris s'ajustaran al que
preveu el TRLRHL. el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, i el que es disposa
en el present capítol, sent tramitades per l’Òrgan de
Programació i
Pressupostos.
2.- Els expedients de modificacions pressupostàries s'iniciaran mitjançant
provisió de la persona titular de la secció pressupostària que els proposi, llevat
que es tracti d'expedients qualificats de crèdits extraordinaris, suplementaris,
incorporació de romanents de crèdit o baixes per anul·lació, que, en aquest
cas, la provisió d'iniciació correspondrà a la persona titular de l'Àrea d’Hisenda
i Recursos Generals.
3.- Els expedients de modificacions pressupostàries, al marge dels
informes que preveu el TRLRHL i el Reial decret 500/1990, de 20/04, hauran
de ser informats pel/per la gerent, pel/per la coordinador/a, director/a de
serveis, cap de serveis de la secció pressupostària afectada i en el cas
d'absència, vacant, malaltia, abstenció legal o reglamentària d'aquest, serà
substituït per l'informe del/de la cap de secció a què afecti l'expedient de
modificació pressupostària, en el que s'haurà d'expressar la incidència que
dita modificació tindrà en la consecució dels respectius objectius i la raó o
raons que la justifiquen des de la perspectiva economicofinancera.
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4.- Iniciat l'expedient mitjançant la corresponent provisió i complimentat el
model normalitzat escaient, degudament qualificat jurídicament i incorporats
els informes previstos en la normativa vigent, així com els addicionals
continguts en el present capítol, l'expedient resultant es trametrà a l’Òrgan
Programació i Pressupostos que comprovarà la correcció del mateix,
retornant-lo a la dependència gestora en el cas que s'observi incompliment de
qualsevol tipus i sotmetent-lo, en cas de ser correcte, a informe de la
Intervenció General de conformitat amb el que disposen el TRLRHL i el Reial
decret 500/1990
5.- La Intervenció General emetrà l’informe preceptiu en aplicació del
TRLRHL i efectuarà la tramitació comptable que preveu la Instrucció del model
normal de comptabilitat local aprovada per Ordre del Ministeri de Economia i
Hisenda de 23 de novembre de 2004 i la Instrucció de comptabilitat per a la
central comptable aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 4 de
novembre de 2003, retornant-lo un cop complimentades les actuacions
anteriors a l’Órgan de Programació i Pressupostos per a la seva finalització
en funció de la qualificació jurídica de l'expedient tramitat.
6.- A la Intervenció Municipal correspondrà l’avaluació inicial del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària als expedients de
modificació de crèdits en aplicació d’allò que disposa la Llei orgànica 2/2012,
de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)
7.- Els expedients de modificacions pressupostàries, no importa quina
sigui la seva qualificació jurídica, seran arxivats per l’Òrgan de Programació i
Pressupostos en el decurs de la vigència de l'exercici pressupostari i s'hauran
de trametre a la Intervenció General, abans del 30 de juny de l'exercici
immediatament posterior, la totalitat dels tramitats perquè aquesta formi el
Compte General de l'Administració municipal.
Article 6è.- Competències de la Junta de Govern Local, d’acord amb l’establert
a l’article 127.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local
1.- A la persona titular de l’Àrea d’ Hisenda i Recursos Generals li
correspondrà proposar a la Junta de Govern Local l’aprovació de tots els
expedients de modificació de crèdits pressupostaris que es tramitin per a la
seva aprovació.
2.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar mitjançant acord, previ
informe favorable de l’Òrgan de Programació i Pressupostos i de la Intervenció
General les modificacions pressupostàries en les modalitats següents:
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⋅ Transferències de crèdit que afectin a diferents seccions i programes
pressupostaris sempre i quan no varií l’àrea de despesa
⋅ Generació de crèdits per ingressos
⋅ Ampliacions de crèdits, sempre que aquestes darreres estiguin
contemplades en les Bases d'execució
⋅ Incorporacions de romanents de crèdits que inclourà els crèdits de
despeses assenyalats en l’article 182 TRLRHL, més els crèdits de
despeses amb càrrec als compromisos d’ingrés afectats no meritats que
s’empararan amb el tipus de modificació de crèdits que correspongui en
funció de la naturalesa dels mateixos.
3.- L’Òrgan de Programació i Pressupostos haurà de realitzar les
actuacions necessàries a fi d’ajustar les partides pressupostaries que
presentin saldo negatiu (vinculació jurídica de crèdits), referits a 31 de
desembre de 2013, mitjançant relació de crèdits, per la seva ratificació en
l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost
4.- En cas de discrepància entre l'informe emès per l’Òrgan de
Programació i Pressupostos i la proposta de modificació pressupostària
efectuada per l'àrea gestora, aquesta serà resolta mitjançant informe raonat
de la persona titular de l’Àrea d‘Hisenda i Recursos Generals, qui ho elevarà
per a la seva aprovació a la Junta de Govern Local.
5.- En cas de discrepància entre l’informe emès per l’Òrgan de
Programació i Pressupostos i l’emès per la Intervenció General, aquesta serà
resolta mitjançant decret de l’Alcaldia, de conformitat amb allò que preveu
l’article 217.1 TRLRHL
6.- En tot cas, un cop resolta la discrepància, aprovat l'expedient i
esdevingut executiu, es trametrà a la Intervenció General (Unitat Fiscal)
certificació de la seva aprovació amb l'objecte que per la dita unitat es doni
compliment d’allò que preveu l'article 207 TRLRHL
7.- L’acceptació de subvencions es durà a terme per l’òrgan que
estableixi la normativa reguladora i en el seu defecte respectivament i d’acord
amb els Decrets 9385/2011 i 9383/2011. pels Tinents d’alcaldia/regidors de
govern o per la Junta de Govern Local .
La delegació de la facultat en els Tinents d’alcaldia/regidors de govern no
superarà els 5.000€ ni l’exercici econòmic
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8.- Tots els procediments de reintegrament de subvencions acceptades
s’aprovaran per resolució dels Tinents d’alcaldia/regidors de govern de l’àrea
corresponent.
Article 7è.- Modificacions de crèdit
1.- Els expedients de modificació de crèdits que es tramitin per a
l’aprovació del Ple seran proposats per la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals.
2.- Correspon al Ple, de conformitat amb el que s'estableix als apartats 2
i 3 de l’article 177 i a l’apartat 2 de l’article 179 TRLRHL, en relació amb el que
disposa l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de las bases
de règim local (LRBRL), l'aprovació dels expedients de modificacions
pressupostàries en les modalitats de:
a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
b) Baixes per anul·lació
c) Transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa
3.
El crèdits pressupostaris dotats en el pressupost general de l’exercici
2013 a càrrec del Fons de Contingència previst en l’article 31 LOEPSF tindràn
com a finalitat fer front a necessitats inajornables de caràcter no discrecional
que no estiguin previstes inicialment en el pressupost, i es destinarà a finançar
les següents modificacions de crèdit: ampliacions de crèdit, incorporacions de
crèdit, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
Article 8è.- Crèdits ampliables
De conformitat amb el que estableix l'article 178 del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, tindran la consideració de crèdits
ampliables, les dotacions pressupostàries que finançades conforme determina
l'article 39 del Real Decret 500/1990, de 20/04, es relacionen a continuació:
Secció 01:
Programa 920.1 “Secretaria General”
concepte pressupostari 227.05.00 “Processos electorals”
Finançat a través de Transferència Sots Delegació del Govern a Barcelona,
Processos electorals i Administració de la Generalitat de Catalunya,
Processos electorals.
Secció 02:
Programa 923.0 “Sistemes d’informació”
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concepte pressupostari 216.00.00 “Reparacions, manteniment i conservació
d’equipaments per a processos d’informació.”
Finançat a través dels ingressos efectius procedents d’ingressos per
sinistralitat.
Programa 931.0 “Política econòmica i fiscal”
concepte pressupostari 226.03.00 “Publicacions en diaris oficials”
Finançat a través de “Reintegrament anuncis particulars”.
Programa 932.0 “Gestió del Sistema Tributari”
concepte pressupostari 226.03.00 “Publicacions diaris oficials”
Finançat a través de "Reintegrament anuncis particulars".
Programa 943.0 “Transferències a d’altres Administracions”
concepte pressupostari 464.00.00 “Transferències corrents a
Àrees
Metropolitanes ” Finançat amb els majors ingressos que es produeixin pel
concepte de cessió de tributs i fons complementaris de finançament.
Secció 03:
Programa 321.0 “Ensenyament preescolar i primària”
concepte pressupostari 212.00.00 “Reparacions, manteniment i conservació
d’edificis i altres construccions”
Finançat a través d’”Ingressos per sinistralitat".
Programa 334.0 “Promoció cultural”
concepte pressupostari 226.99.01 “Altres despeses diverses Teatre Joventut”
Finançat a través d’ingressos per venda d’entrades del Teatre Joventut.
Secció 04:
Programa 130.0 “Administració general de la seguretat i convivència i civisme”
concepte pressupostari 226.99.00 “Altres despeses diverses – Dipòsit de
detinguts”.
Finançat a través de transferències de la Direcció General de Presons del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Programa 132.0 “Seguretat i ordre públic”
concepte pressupostari 214.00.00 “Reparació, Manteniment i conservació de
material de transport”
Finançat a través d’ ”Ingressos per sinistralitat”.
Programa 133.0 “Ordenació del tràfic i de l’aparcament”
concepte pressupostari 227.06.03 “Servei de retirada de vehicles i gestió
d’estacionaments vigilats “La Farga””
Finançat a través d’ ”Ingressos per retirada de vehicles”
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Secció 05:
Programa 231.0 “Serveis Socials”
concepte pressupostari 143.01.00 “Altre personal conveni”.
Finançat a través del conveni amb el Ministeri d’Assumptes Socials.
Programa 232.0 “Dona”
concepte pressupostari 227.06.10 “Estudis i treballs tècnics polítiques
d’igualtat home-dona”.
Finançat a través del conveni amb la Diputació de Barcelona.
Programa 313.0 “Accions públiques relatives a la salut”
concepte pressupostari 227.06.10 “Estudis i treballs tècnics atenció
drogodependències”.
Finançat a través del conveni del Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, d’atenció a les drogodependències.
Programa 313.0 “Accions públiques relatives a la salut”
concepte pressupostari 227.06.11 “Estudis i treballs tècnics atenció
drogodependències”.
Finançat a través del conveni del Departament de Benestar Social i Família de
la Generalitat de Catalunya, d’atenció a les drogodependències.
Secció 06:
Programa 150.0 “Administració general de l’habitatge i urbanisme”
concepte pressupostari 226.99.02 “Altres despeses diverses execucions
subsidiàries”.
Finançat a través dels ingressos efectius per tal concepte.
Programa 155.0 “Manteniment i obres via pública”
concepte pressupostari 210.00.01 “Reparacions, manteniment i conservació
d'infraestructura i béns naturals (Via pública)”.
Finançat a través d’“Ingressos per sinistralitat”.
Programa 165.0 “Enllumenat públic”
concepte pressupostari 210.00.00 “Reparacions, manteniment i conservació
d'infraestructura i béns naturals (enllumenat)”.
Finançat a través d’ingressos per sinistralitat”.
Programa 933.1 “Manteniment d’edificis municipals”
concepte pressupostari 227.06.02 “Estudis i treballs tècnics contracte
conservació edificis municipals-instal.lacions”. Finançat a través dels
ingressos efectius procedents d'ingressos per sinistralitat (finançament
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compartit amb el programa 155.0). El finançament es determinarà mitjançant
informe de la Unitat operativa escaient.
Programa 933.1 “Manteniment d’edificis municipals”
concepte pressupostari 227.06.04 “Estudis i treballs tècnics contracte
conservació edificis municipals-obra civil”. Finançat a través dels ingressos
efectius procedents d'ingressos per sinistralitat (finançament compartit amb el
programa 155.0). El finançament es determinarà mitjançant informe de la
Unitat operativa escaient.
Article 9è.- Vinculació dels crèdits pressupostaris
1.- Els crèdits imputables a l'estat de despeses de cadascun dels ens
esmentats a l'article primer d'aquestes Bases d'execució, tenen caràcter
limitatiu i es vinculen amb subjecció a la classificació orgànica per seccions
pressupostàries, funcional-programàtica per a la xarxa de programes inclosa
com annex als pressupostos generals i econòmica segons l’estructura
establerta a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre sens perjudici de la
classificació a nivells inferiors al de concepte pressupostari que es conté en
els propis pressupostos.
La competència per a la gestió dels crèdits serà dels/de les tinents
d'alcalde/regidors responsables de cada secció pressupostària en base al
Decret de l’Alcaldia 9385/2011 de 12 de desembre de nomenament de
Titulars d’Àrea, regidors de Govern, regidories adjuntes, i regidors presidents
de districte i delegació de facultats de l’Alcaldia en relació a les diferents àrees
en les quals es divideix l’administració executiva municipal dictat per l’Alcaldia
en base a les facultats que li confereix l’art 124 4. k) LRBRL
2.- Els crèdits dotats en l'estat de despeses de cadascun dels ens
compresos en l'article primer d'aquestes Bases d'execució queden vinculats a
nivell d'article pressupostari dins del seu capítol, àrea de despesa i secció
pressupostària, sense perjudici què els mateixos, pel principi d'especificació
pressupostària, es trobin desagregats a nivell de concepte, subconcepte i
partida pressupostària amb les especificacions que s'indicaran en els apartats
següents.
3.- Malgrat el que es disposa en l'apartat 2, el capítol I de cadascuna de
les seccions pressupostàries i a per cada programa, queda vinculat a nivell de
capítol, llevat del concepte 162.00, que vincularà a nivell de concepte.
4.- Malgrat el que es disposa als apartats 2 i 3, les inversions reals
dotades en els capítols VI i VII de cadascuna de les seccions pressupostàries,
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queden vinculades a nivell de projecte d'inversió, sens perjudici de l’existència
de subpartides pressupostàries
5.- Malgrat el que disposa l’apartat 2, el programa 0110 “Deute públic” de
la secció pressupostària 02 ”Hisenda i Recursos generals”, quedarà vinculat
jurídicament a nivell de capítol.
6.- Malgrat el que disposen els apartats 2 i 3, els reconeixements de
crèdits que es derivin d’actes de conversió i convalidació administratives
quedaran vinculats jurídicament a nivell d'article pressupostari, havent-se de
tramitar prèviament la creació de partida pressupostària amb dotació inicial
zero (0), en aplicació d'allò que es disposa a l'article 10.3
7.- Malgrat el que disposen els apartats 2 i 3, no vincularan les aplicacions
pressupostaries codificades amb el subconcepte de despeses 90 derivades
d’expedients de modificacions de crèdit en la modalitat d’incorporació de
romanents
Article 10è.- Especialitats en la gestió de crèdits
1.- Els diferents programes pressupostaris continguts en cada secció
pressupostària en els que existeixen conceptes que, previstos a l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, no tinguin dotació inicial, s’entendrà que
les despeses que per aquests conceptes es gestionin, es troben dotades en el
programa d’Administració General de la seva secció pressupostària, sempre
que aquest programa es trobi dotat pressupostàriament.
2.- Les partides pressupostàries que es creïn amb dotació inicial zero (0)
i que estiguin finançades amb ingressos afectats quedaran codificades amb el
subconcepte 60.
3.- Les partides pressupostàries que es creïn derivades d'expedient de
modificacions de crèdit com a conseqüència de resolucions administratives
d'actes de conversió i convalidació i que afectin a exercicis corrent i tancats,
quedaran codificades amb el subconcepte 50.
4.- Les partides pressupostàries corresponents projectes finançats a
càrrec de subvencions procedents de Fons Europeus, en els quals
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat actuï en qualitat d’òrgan intermig, es
codificaran amb el subconcepte 80, i s’identificaran amb un codi de projecte
concret i específic per cada projecte.
5.- Les partides pressupostàries de l’estat de despeses que venen
emparades per conceptes pressupostaris d’ingressos identificats en l’estat
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d’ingressos del pressupost d’aquest Ajuntament, dels articles 45 al 47 ambdós
inclusius, excepte el subconcepte 464.01 “Transferències Àrea Metropolitana
de Barcelona: recollida selectiva de residus”, podran ser declarats, els crèdits
que emparen, com a no disponibles, a partir de 30/06/2013, per Decret de
l’Alcaldia Presidència i per delegació de la mateixa, per la Tinent d’alcalde
d’Hisenda i Recursos generals, a l’empara d’allò que disposa el RD 500/1990,
si aquestes subvencions no haguessin devingut fermes. En el cas que
s’hagués disposat dels crèdits pressupostaris que venen emparats per
aquestes subvencions, la secció pressupostària afectada haurà de tramitar, en
el termini de trenta dies a partir de la declaració de no disponibilitat, un
expedient de modificació de crèdits en la seva modalitat de transferència de
crèdits, per cobrir els crèdits disposats, amb la finalitat d’evitar que el
pressupost hagués estat aprovat, amb dèficit inicial.
Les partides
pressupostaries de despeses a què es fa referència, hauran de ser
determinades mitjançant informe de les seccions pressupostaries afectades.
6.- Per l’import corresponent a subvenció rebuda de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona per l’anualitat de l’exercici 2013 del Programa d’actuacions de
millora urbana pel període 2012-2015 es comptabilitzarà un únic dret
reconegut que serà imputat al concepte d’ingressos 763.00. Simultàniament
es comptabilitzarà, pel mateix import, un ADO a la partida pressupostària
2110-02-9430-464.00.00
Les formalitzacions dels ingressos i les despeses s’efectuaran en la
mesura que les inversions finançades per l’esmentat Programa d’actuacions
de millora urbana es vagin executant per part de l’ajuntament i les
justificacions siguin acceptades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
7.- Normes específiques dels projectes de despesa.
Pel seguiment de:
a) Els projectes d’inversió inclosos al Pla d’Inversions municipals.
b) De les despeses amb finançament afectat i de qualsevol unitat de
despesa pressupostaria que requereixi un seguiment i control
individualitzat, es seguiran respectivament segons s’escaigui, els criteris
establerts en les Àrees 6 i 7 de la ICAL Model Normal, de Projectes de
despesa i de Despeses amb finançament afectat, i en concret els criteris
següents:
7.1) Despeses per operacions de capital
Per a cada actuació inclosa en el Pla d’Inversions municipals es crearà un
codi de projecte únic i invariable, el qual podrà incloure diverses aplicacions
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pressupostàries de despeses i que estarà
específics que les financin.

vinculat als diversos ingressos

A partir de l’1 de gener de 2013, 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 02- 9290x601.xx.xx , a la que s’afectaran als recursos específics que els financin.
En la mesura que es vagi determinant el destí concret dels projectes
inclosos en el projecte genèric denominat “Inversions públiques locals sense
determinar procedents del recurs xxxx”, la seva aplicació pressupostària es
formalitzarà a través de l’aprovació d’expedients de modificació de crèdits,
amb caràcter previ a procedir als actes d’autorització i compromís
d’obligacions pressupostàries.
Les aplicacions pressupostàries de projectes de despeses amb finançament
afectat quan s’incorporin a l’exercici següent s’identificaran amb un
subconcepte 90
Els saldos dels projectes de despeses amb finançament afectat, procedents
d’incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2012, que al 31 de
desembre de 2012 no hagin estat objecte d’adjudicació, sense que existeixi
una justificació raonada, formaran part de l’expedient d’incorporació de
romanents afectats i s’agruparan en un projecte genèric amb la denominació
“Inversions públiques locals sense determinar procedents del recurs xxxxxx”
7.2.) Projectes de despeses amb finançament afectat del programa
pressupostari 241 “Desenvolupament econòmic i promoció de l’ocupació”
dotats en la secció 08 “Promoció econòmica”
Cada actuació s’identificarà amb un codi de projecte únic i invariable el qual
podrà incloure diverses aplicacions pressupostàries de despeses vinculades
als diversos agents finançadors que les financin.
Les dotacions pressupostaries a efectuar en cada exercici per cadascun dels
projectes de despesa amb finançament afectats requeriran de l’aprovació de
la modificació de crèdits per generació per l’import de l’anualitat de la
subvenció corresponent a l’any en curs.
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En el cas de projectes cofinançats amb recursos municipals, es dotaran
simultàniament a la modificació de crèdits per generació,els corresponents
crèdits pressupostaris finançats amb recursos ordinaris mitjançat l’aprovació
de la corresponent modificació de crèdits.
Si al finalitzar l’execució del projecte resten romanents de crèdit de despeses
finançats amb recursos afectats, i l’òrgan competent de l’agent finançador del
mateix no l’ha donat per liquidat, els esmentats romanents no es donaran de
baixa fins el tancament definitiu del projecte i s’incorporaran a un projecte de
despeses amb finançament afectat de caràcter genèric amb la denominació
“Despeses amb finançament afectat Promoció econòmica”, fins al seu definitiu
tancament
7.3.) Cada aplicació pressupostaria de despesa inclourà la totalitat dels
crèdits pressupostaris de la mateixa naturalesa amb independència de l’agent
finançador.
7.4.) Els projectes de despeses amb finançament afectat vincularan
quantitativament i qualitativament en si mateixos i no seguiran les regles de
vinculació jurídica establerta a l’article 9 d’aquestes Bases.
8. En els casos que els crèdits inicials del pressupost estiguin finançats amb
ingressos finalistes, i aquests tinguin una minoració durant l’exercici respecte
de les esmentades previsions inicials, el servei gestor haurà de tramitar per
l’aprovació de l’òrgan competent un expedient declarant la no disponibilitat
dels crèdits per l’import minorat o buscar fiançament alternatiu.
TÍTOL SEGON
De les despeses de personal
CAPÍTOL PRIMER
Article 11è.- Despeses de personal per a l’exercici 2013
1.- Per tot l'exercici 2013 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.
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2.- Els funcionaris al servei de l’Ajuntament es podran allotjar en hotels
classificats turísticament com de tres estrelles, si així es determina en el
decret d’autorització de sortida.
3.a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor de l’AlcaldiaPresidència i resta de càrrecs electes, comportaran el rescabalament de les
despeses efectuades prèvia justificació de les mateixes o, alternativament
aquests es podran acollir al sistema d'indemnitzacions que pel Grup I preveu
el Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei.
b) Quan es faci difícil l'aportació de justificants referits a taxis o altres
vehicles de transport públic i fins un límit del 5% del total de despesa
justificada i per viatge autoritzat, es podrà fer declaració/promesa que servirà
de justificant. En altres casos de dificultats de justificació, s'haurà d'emetre
informe que, avaluat per la Unitat Fiscal, podrà restrictivament ser admès.
4.- El personal eventual de confiança i assessorament especial meritarà
les seves dietes en el grup primer de la normativa esmentada a l’apartat 1.
5.- Els consells d'administració de les societats privades municipals,
fixaran, en cas necessari, les quanties de les dietes que rebin els seus
membres per assistència efectiva als esmentats consells, amb les limitacions
establertes, en aquesta matèria, pel Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre
indemnitzacions per raó del servei.
6.a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels assessors o
auxiliars dels representants municipals en els consells escolars i a favor dels
representants municipals a la Junta Arbitral de Consum, queden fixades per
l'exercici 2013 en 66.- Euros pels presidents i en 42 Euros per la resta de
membres per assistència a reunió, aplicant-se el que preveu l'article 28.1 del
Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó de servei,
mantenint-se, en cada cas, els límits previstos en l'article 27 i 32.3.
b) La justificació del pagament s'efectuarà mitjançant certificació de
l'assistència a la reunió, lliurada pel/per la president/a del consell escolar o,
per defecte, mitjançant declaració del tinent d'alcalde, regidor delegat de
districte o coordinador, director de serveis/cap de serveis de l'àrea de la que
depenguin els consells escolars.
7.- En qualsevol cas, les indemnitzacions previstes en els apartats 1, 2 i
3, solament es faran efectives quan hi hagi decret d'Alcaldia o del/de la tinent
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d'alcalde o del/ de la regidor/a delegat/a respectiu, en el que s'autoritzi la
sortida, punt de destinació i duració de l'autorització.
8.- La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article
seran incompatibles amb la compensació per qualsevol altra despesa amb
excepció de les de viatge, que es regiran per la normativa específica derivada
del Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del
servei, o per la legislació vigent en cada moment.
9.- La utilització pel personal que depèn d'aquesta Administració de
vehicle propi dins dels límits de l’àrea metropolitana, serà indemnitzat al preu
fixat per la normativa indicada en els paràgrafs precedents, sense necessitat
de decret de rescabalament, encara que serà necessària la conformitat del
gerent, coordinador de l’àrea, director de serveis o, en el seu cas, cap de
serveis a través de documents normalitzats. Si en el conveni col·lectiu
d'aquest ajuntament es fixen quantitats superiors a les de la normativa
indicada, seran aquestes quantitats les que regiran pel pagament de les
indemnitzacions.
10.- Durant el mes de gener següent al començament de l'exercici i
abans de fer efectiva la primera nòmina de l’any, el Servei de Recursos
Humans remetrà al Servei de Comptabilitat de la Intervenció General els
documents comptables "RC / AD", elaborats i quantificats segons la
classificació de l’Annex de personal aprovat amb el Pressupost, d’acord amb
la plantilla i la relació valorada de llocs de treball, per l'import corresponent als
llocs de treball efectivament ocupats.
11.- Per la resta de despeses del capítol I del pressupost, si son
conegudes, es tramitarà el document "RC / AD" corresponent.
12.- Els assentaments derivats d’aquest document s’introduiran en el
sistema de gestió comptable.
13.- Les altes en la plantilla, aprovació d’increments retributius i el
nomenament de funcionaris o la contractació de personal laboral originarà la
tramitació de successius documents RC / AD, per import igual al que es
prevegi satisfer durant l'exercici.
14.- La justificació de les retribucions del personal es realitzarà
mitjançant la nòmina mensual, on constarà la diligència del Cap del Servei de
Recursos Humans acreditativa de que el personal relacionat ha prestat els
serveis durant el període corresponent. Com un document addicional a la
nòmina s’ha de fer constar la relació de les incidències existents respecte la
nòmina del mes anterior.
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Article 12è.- Contractacions de personal amb càrrec a transferències corrents i
de capital
1.- Amb càrrec als respectius crèdits per inversions derivats de les
transferències de capital d'altres ens, solament podran formalitzar-se
contractacions de personal en règim de caràcter temporal.
2.- L'òrgan competent per la contractació de personal contingut en
l'apartat anterior serà de la Junta de Govern Local, llevat de delegació
expressa en els tinents d’alcalde i regidors de Govern.
3.- Els contractes hauran de formalitzar-se segons les prescripcions del
text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors (TRET), aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Els incompliments de les obligacions
formals imposades per la legislació laboral vigent, així com l'assignació del
personal contractat per funcions diferents de les que es determinin en els
contractes, dels que se’n pogués derivar drets de fixesa pel personal
contractat, seran objecte de deducció de responsabilitats, conforme el que
preveu el Real Decret 429/1993, de 26/03, que desenvolupa la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú, sense perjudici de les responsabilitats
contingudes en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostaria
(LGP)
Article 13è.- Pla de jubilació
1.- La dotació pressupostària de la secció pressupostària 02 “Hisenda i
Recursos Generals”, programa 2110 “Pensions”, del concepte econòmic
161.05.00 “Complement pensions” es podrà incrementar amb les baixes que
es produeixin per raons de jubilació anticipada de funcionaris al servei
d’aquest ajuntament.
2.- L’increment de dotació pressupostària es farà mitjançant la incoació
d’un expedient de Modificació de crèdits, en la modalitat de crèdit
suplementari finançat per baixa de crèdits.
TÍTOL TERCER
De les operacions financeres
CAPÍTOL PRIMER
Avals de l'Administració
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Article 14è.- Avals a prestar per l'Administració
L'import dels avals que pugui prestar aquesta Administració, incloses les
societats privades municipals, en el decurs de l'exercici de 2013, tindran un
límit, pel seu import principal, de 12.000.000,00 euros, els quals hauran de
reunir els requisits que determinen els articles 48 i següents TRLRHL
Article 15è.- Comissions
1.
La Junta de Govern Local, o òrgan en qui delegui, determinarà
les comissions a percebre per l’Hisenda municipal com a contraprestació al
risc assumit en virtut dels avals que es puguin prestar en aplicació de l'article
anterior. La comissió no podrà excedir del 5 per mil anyal del principal avalat,
la qual es destinarà, si ho aprova el Ple de l’ajuntament, a assegurar el
principal avalat.
2.- Les societats privades municipals de capital totalment públic, estaran
exemptes de l’esmentada comissió.
3.- Quan es fixi comissió, aquesta es farà efectiva en el moment de la
formalització del crèdit avalat, aplicant-se l’ ingrés a concepte pressupostari
específic i, en el cas que s'assegurés el principal avalat, l’ ingrés podrà ser
objecte d'un expedient de modificació de crèdits en la seva modalitat de crèdit
generat.
CAPÍTOL SEGON
Endeutament a curt i llarg termini i alienació de patrimoni municipal
Article 16è.- Operacions de tresoreria
1.- S'autoritza per l'exercici de 2013 un endeutament màxim per
operacions a curt termini, en la seva modalitat d'operacions de tresoreria, del
percentatge màxim que per a aquests tipus d’operacions fixa l’article 51
TRLRHL les quals hauran de reunir els requisits que per a aquests tipus
d’operacions estableix l’esmentada llei.
2.- Qualsevol operació d'endeutament a curt termini, en la seva modalitat
d'operacions de tresoreria, que s'efectuï per les societats privades municipals,
haurà de ser autoritzada prèviament pel Ple de l’ajuntament.
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3. Les operacions de crèdit a curt termini que es concertin durant
l’exercici 2013 per a cobrir situacions transitòries de finançament quedaran
cancel·lades al 31 de desembre de 2013
Article 17è.- Operacions de crèdit a llarg termini per a inversions
1.- S’autoritza la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals
perquè durant l’exercici de 2013, procedeixi a la reestructuració del deute viu
a 31 de desembre de 2012 en els termes previstos a la normativa vigent, en
especial la d’estabilitat pressupostària L’expedient o expedients que se’n
puguin derivar hauran de ser aprovats pel Ple de l’ajuntament amb els
requisits que, per aquests tipus d’operacions financeres, estableix el TRLRHL
2.- Les operacions de crèdit a llarg termini que es puguin concertar durant
l’exercici restaran subjectes al que disposi la normativa vigent i la LGP
3. Qualsevol operació d'endeutament a
llarg termini per atendre el
finançament dels estats de dotacions per operacions de capital de les
societats privades municipals, s’hauran d'autoritzar prèviament pel Ple de
l’ajuntament.
Article 18è.- Alienació del patrimoni municipal del sòl
1.- S'autoritza la Junta de Govern Local, o quan s’escaigui el Ple de
l’ajuntament, perquè previs els tràmits reglamentaris i sense perjudici d’allò
que preveu l'article 5 TRLRHL, l’article 40 del Reglament del patrimoni dels
ens locals i el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), aprovat
per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , procedeixi a efectuar operacions
d'alienació de béns del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge.
2.- El producte de les esmentades operacions es podrà destinar total o
parcialment, com ingrés afectat, a la reducció del deute viu mantingut per
aquesta Administració per operacions financeres a curt o llarg termini
qualificades de naturalesa inversora, havent-se d’aprovar l’expedient per
acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament.
3.- Quan el producte de les operacions contemplades en l'apartat
anterior no es destini total o parcialment a l'amortització del deute viu, l’òrgan
resolutori competent delimitarà que la finalitat a què es destini el producte de
les mateixes, en aplicació de l’article 5 TRLRHL, s’haurà de destinar a
operacions de capital o a les establertes a l'article 160 i ss TRLUC, i a l’article
221 i ss del Reglament d ela llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006 de
18 de juliol.
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Article 19è.- Reintegrament d’inversions procedents d’altres administracions
1.- Els reintegraments d’inversions que fetes originàriament per aquesta
Administració, procedeixin de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es
destinaran a l’amortització del capital viu que té aquesta Administració pels
diferents préstecs concertats.
2.- El concepte d’ingressos que nodreix l’estat de despeses es troba
ressupostat i codificat al capítol VII “Transferències de capital”, article 76
“D’entitats locals” concepte 764 “D’Àrees metropolitanes” subconcepte 00
“Reintegrament inversions de capital de l’Àrea Metropolitana de Municipis”
(764.00)
3.- Els ingressos que es puguin produir al llarg de l’exercici de 2013
podran nodrir, en l’excés de les previsions inicials i si fos el cas, mitjançant un
expedient de modificació de crèdits en la seva modalitat de crèdit generat, el
capítol IX “Passius financers” de l’estat de despeses.
TÍTOL QUART
Dels procediments de la gestió pressupostària
CAPÍTOL PRIMER
Procediments de gestió de les despeses
Article 20è.- Normes generals per actes d'autorització i compromís de
despesa i liquidació del compromís d'obligacions.
1.-Els Tinents d’alcalde, regidors de govern i regidors presidents de
districte estan facultats per a l’aprovació dels actes d’autorització i de
compromisos de despesa derivats de les facultats inherents a les delegacions
aprovades pel Decret de l’Alcaldia 9385/2011 de 12 de desembre de 2012,
així com de les aprovades per acord de la Junta de Govern Local de 16 de
desembre 2011.
2.- La Junta de Govern Local aprovarà els actes d’autorització i
disposició de despeses en aquelles matèries de la seva competència, d’acord
amb l’article 127.1 de la Llei 7/1985, de 02/04, Reguladora de les Bases del
Règim Local i les seves modificacions posteriors, així com en les derivades de
les competències delegades de l’Alcaldia aprovades pel Decret 9383/2011 de
12 de desembre de 2011.
3.- En la liquidació de compromisos de despesa serà suficient la
signatura de l’alcalde/essa o dels/de les tinents d'alcalde i regidors/res
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presidents/tes de districte en qui s'hagi delegat, pel que es refereix a
certificacions d'obres, serveis, subministraments i assistència tècnica. Quan es
tracti de factures, la liquidació del compromís de despesa es plasmarà en el
mateix document de gestió comptable.
4.- En els supòsits no compresos en els apartats anteriors i per raó de la
seva competència, l'autorització i compromís de despesa correspondrà a
l'Alcaldia, a la Junta de Govern Local o al Ple de l’ajuntament, en virtut del
que es disposen respectivament en els articles 124.4. n), 127 1.g) i 123 p) de
la LRBRL
5.-De conformitat amb el que preveu l'article el Decret 9385/2011, de 12
de desembre els actes de reconeixement i liquidació d’obligacions, regulats a
l’article 185.2 del TRLRHL en l’àmbit de les matèries assignades a les àrees o
regidories de govern seran competència dels tinents d’alcalde i regidors de
govern, i en el seu defecte de la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals.
6.- L'ordenació de pagaments d’acord amb el Decret de l’Alcaldia
9385/2011 de 12 de desembre, serà competència de la persona titular de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, i la seva corresponent fiscalització
formal s'efectuarà en base a les factures i certificacions corresponents sobre
el document de gestió comptable en fase "O", en el que figurarà la
corresponent proposta de pagament de l'àrea gestora la qual serà subscrita
pel gerent, coordinador, director de serveis/cap de serveis de l'àrea gestora.
En cas d'inexistència, absència, vacant, malaltia, abstenció legal o
reglamentària de la direcció de serveis o cap de serveis, aquest serà substituït
pel/per la cap de secció a qui afecti el document de gestió comptable.
7.- La tramitació dels documents de gestió comptable a què donin lloc els
actes d'autorització, compromís de despesa, liquidació del compromís de
despesa i ordenació de pagaments, així com els seus negatius (/), s'ajustaran
al que disposa la Instrucció de comptabilitat dels centres gestors del
pressupost de despesa aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 16 de
setembre de 2003
8.- Les certificacions d'obres, de serveis, de subministraments i
d'assistència tècnica que s’esmenten en els apartats anteriors, seran
expedides informàticament en el model normalitzat, per la direcció tècnica de
cadascuna d'elles amb el vist-i-plau del gerent, coordinador d’àrea,
director/cap de serveis. En les esmentades certificacions hi constarà, si fa el
cas, la signatura de l'adjudicatari i s'haurà d'acompanyar de la relació valorada
i de la factura expedida pel mateix.
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Article 21è.- Normes especials per actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despeses
1.- La tramitació de la documentació comptable que es derivi dels
expedients de contractació, tant en la fase de despesa (A, AD) com en la de
liquidació del compromís de despeses (O) i la de pagament ordenat (P),
s'ajustarà en tot moment a les normatives aprovades pel Ple de l’ajuntament:
la de data 18/09/2002, sota la denominació de “Instrucció reguladora dels
Pagaments a justificar”; la de data 18/09/2002, sota la denominació “Instrucció
reguladora de les bestretes de caixa fixa”; la de data 16/09/2003, sota la
denominació “Instrucció de comptabilitat dels centres gestors del pressuposts
de despeses”; i la de data 04/11/2003, sota la denominació “Instrucció de
comptabilitat per a la central contable”.
2.- Als efectes pressupostaris i de gestió comptable i pels actes
d'autorització, compromís de despeses i liquidació de compromís de
despeses; sense perjudici de la seva aprovació per l'òrgan corresponent, es
consideraran competents per a la seva gestió, els gerents, coordinadors
d’Àrea, directors, caps de servei o caps de responsables dels programes
pressupostaris. Allà on no hi hagi funcionaris del nivell esmentat, ho
determinarà el tinent d’alcalde responsable de la secció pressupostària.
3.- Malgrat tot, la tramitació de documents de gestió comptable pel
concepte de contractes menors, recollit a l'article 111 del text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat per Real decret legislatiu
3/2011, de 14 de desembre que no superin les quanties establertes en els
articles 138.3 de l'esmentat text legal, no estaran sotmesos a fiscalització
prèvia o crítica i es tramitaran conforme el que disposen els articles següents.
Article 22è.- Gestió de contractes menors
1.- S'autoritza el gerent, coordinadors/es, directors/es o,caps de servei
de cadascuna de les àrees que composen aquesta Administració municipal i,
en cas d'inexistència, absència, vacant, malaltia, abstenció legal o
reglamentària, als/a les caps de secció afectats o responsable de la unitat
administrativa, i adscrits a l'àrea competent perquè, un cop aprovada la
despesa per l'òrgan competent, gestionin els contractes menors d'obres fins a
50.000.00 euros, i fins a 18.000,00 euros, quan es tracti d’altres contractes.
2.- L’inici de l’expedient de despesa a què fa referència l’apartat anterior i
conforme determina la normativa administrativa sobre contractació, es farà
mitjançant document de retenció de crèdit (RC) que s’acompanyarà pels
contractes superiors a 6.000,00 euros del plec de condicions econòmiquesadministratives i, en el seu cas, de les tècniques particulars. Els plecs de
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condicions i en aplicació d’allò que disposa el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es
sotmetrà a l’informe preceptiu de la Secretaria i Intervenció General.
3.- La justificació del document de gestió comptable en fase
d'autorització-compromís de despesa -(AD)- i en fase de liquidació del
compromís de despesa -(O)- s’efectuarà de la següent manera:
3.1. Contractes menors de subministrament
a) Contractes menors de subministrament fins a 6.000,00 euros
mitjançant diligència a la factura original del tenor literal que s'expressa en
l'apartat següent.
b) Contractes menors de subministrament compresos entre 6.000,01 i
18.000,00 euros, s'adjuntarà al document de gestió comptable (AD):
b.1) Contracte degudament signat acompanyat dels plecs de condicions
econòmico-administratives i tècniques particulars,
b.2) Justificació de l’ ingrés de la fiança si no hagués estat
excepcionada. Així mateix s'adjuntarà al document de gestió comptable
(O): a) Certificació que li correspongui, segons tipus de contracte, en el
model normalitzat,
b.3) Justificació de d’ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada. Així mateix s'adjuntarà al document de gestió comptable
(O): a) Certificació que li correspongui, segons tipus de contracte, en el
model normalitzat,
b.4) Factura original on s'insereixi la següent diligència"... Havent-se
proposat verbalment per la Unitat corresponent a aquesta Secció la
necessitat de l'adquisició dels béns que consten en la factura adjunta;
s'ha procedit a la seva adquisició en establiment comercial obert al
públic. Recepcionant-se de conformitat en preus i quantitats indicades.L'Hospitalet de Llobregat, a ...... - El Cap de Secció.- Signat: .......- Vist i
Plau .- El Gerent/Coordinadors/Directors/Caps de servei - Signat. .....".
Els documents que s’indiquen als apartats b.1) i b.2) del present paràgraf
podran ser substituïts per document “faig constar” de la Unitat de
Contractació actuant, en que obligatòriament s'haurà d'indicar la data i
import de la fiança constituïda.
3.2. Contractes menors d’obres.
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a) Contractes menors d'obres fins a 6.000,00 euros mitjançant
diligència a la factura original del tenor literal que s'expressa en l'apartat
següent.
b) Contractes menors referits a obres compreses entre 6.000,01 i
50.000.00 euros, s'adjuntarà al document de gestió comptable (AD):
b.1) Contracte degudament signat acompanyat dels Plecs de
condicions econòmico-administratives i tècniques particulars, en el seu
cas,
b.2) Memòria, plànols i pressupost efectuat per l’Administració i signat
per tècnic habilitat on hi consti la conformitat de l’adjudicatari,
b.3) Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o últim rebut pagat, en el
seu cas;
b.4) Declaració de l’interessat on especifiqui estar al corrent de les
seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
b.5) Justificació de l’ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada. Així mateix s'adjuntarà al document de gestió comptable
(O): a) Certificació que li correspongui, segons tipus de contracte, en el
model normalitzat, b) Factura original on s'insereixi la següent diligència:
"... Recepcionada de conformitat en preus, qualitats i unitats que
consten en la memòria i pressupost redactat per aquesta Administració i
acceptat per l'adjudicatari.- L'Hospitalet de Llobregat, a .....- El Director
del
Projecte.Signat:
....
.Vist
i
Plau
El
Gerent/Coordinador/Director/Cap de Serveis.- Signat”
Els documents que s’indiquen als apartats b.1), b.2, i b.3) del present
paràgraf podran ser substituïts per document “faig constar” de la Unitat
de Contractació actuant.
3.3. Contractes menors de serveis
a) Contractes menors de serveis fins a 6.000,00 euros mitjançant la
diligència a la factura original del tenor literal que s'expressa en l'apartat
següent.
b) Contractes menors de serveis compresos entre 6.000,01 euros i
18.000.00 euros s'adjuntarà al document de gestió comptable (AD):
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b.1) Contracte degudament signat i acompanyat dels plecs de
condicions econòmico-administratives i tècniques particulars, en el seu
cas,
b.2) Memòria de la Unitat en la que hi consti la necessitat del servei i la
impossibilitat de efectuar-lo amb medis materials propis de
l’Administració,
b.3) Condicions i extensió de l’assistència tècnica
b.4) Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o últim rebut pagat, en el
seu cas;
b.5) Declaració de l’interessat on especifiqui estar al corrent de les
seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
b.6) Justificació de l’ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada. Així mateix s'adjuntarà al document de gestió comptable
(O): a) Certificació que li correspongui, segons tipus de contracte, en el
model normalitzat, b) Factura original on s'insereixi la següent diligència:
"... Recepcionada de conformitat amb les condicions i extensió del servei
que consta en la Memòria d'aquesta Administració acceptada per
l'adjudicatari.- L'Hospitalet de Llobregat, a ......- El Cap de Secció.Signat: ..... .- Vist i Plau - El Gerent/Coordinador/Director de Serveis/Cap
de Serveis.- Signat: .....".
Els documents que s’indiquen als apartats b.1), b.2) b.3), b.4), b.5), i b.6)
del present paràgraf podran ser substituïts per document “faig constar”
de la Unitat de Contractació actuant.
4.- L'aprovació dels actes d’autorització pressupostària-compromís de
despesa-reconeixement de l’obligació dels contractes menors d’import inferior
a 6.000,00 euros, s'efectuarà, per delegació de la Junta de Govern Local de
16 de desembre de 2011 pels Tinents d'alcalde i Regidors de Govern a qui
correspongui la gestió pressupostària i sobre el propi document de gestió
comptable.
Anyalment el Servei de Comptabilitat de la Intervenció General remetrà a la
Secretaria General document llistat on constin tots els actes d'autorització
pressupostària-compromís de despesa-reconeixement de l’obligació (ADO)
efectuats per l’Administració inferiors a 6.000,00 euros als que es referix el
paràgraf anterior.
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5.- Els gerents, coordinadors d’àrea, directors de serveis/caps de serveis,
sota la seva exclusiva responsabilitat, tindran cura d'incoar el corresponent
expedient de contractació conforme determina el TRLCSP, quan les quanties
a contractar excedeixin de les previstes a l’article 138.3 de l’esmentat text
legal i evitaran els possibles fraccionaments contractuals a través de
contractes continuats. Quan es donin aquestes circumstàncies es procedirà a
la conversió i/o convalidació administrativa conforme determina la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, sens perjudici de l'exigència de
responsabilitats que es poguessin derivar de les actuacions, exigides
conforme determina el Real decret 429/1993, de 26/03.
6.- El Servei de Comptabilitat de la Intervenció General, a través del
mòdul de tercers creditors o del mòdul de despeses amb finançament afectat i
de projecte de despeses, habilitarà els medis necessaris pel control del
contingut dels contractes menors inferiors a 6.000,00 euros regulats en
l’article 22.4.
Quan es detecti fraccionament de contractacions, aquestes es posaran en
coneixement de l'Interventor general i es procedirà a la devolució dels
documents de gestió comptable afectats perquè l'àrea gestora procedeixi a la
tramitació de conformitat amb el que s'estableix en els apartats 3.1b), 3.2b) i
3.3 b) de l’article 22.3 d’aquestes bases.
Article 23è.- Normes especials per als actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació de compromís de despesa derivats de subvencions
corrents
1.- La concessió de subvencions per part d'aquesta Administració
Municipal queda sotmesa a la incoació de l'oportú expedient que es tramitarà
de conformitat amb la normativa general aprovada pel Ple de l'ajuntament,
llevat que es tracti de subvencions nominatives dotades pressupostàriament.
La incoació d'expedient de reintegrament contindrà les prevencions de la Llei
General de Subvencions i l'Ordenança reguladora de la concessió de
subvencions, aprovada pel Ple de l’ajuntament en data 24/11/2004.
La convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva,
els convenis que regulin les subvencions que es canalitzin pel procediment de
concessió directa, o l’acord de concessió de les subvencions especificaran,
als efectes de la justificació de les subvencions, a demés de la quantia de la
subvenció concedida, l’import total del projecte subvencionat i el termini per la
presentació de les justificacions a l’òrgan gestor.
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El procediment de reintegrament de les subvencions, d’acord amb els
articles 42 i 43 de la Llei General de Subvencions, s’iniciarà d’ofici per part
dels òrgans gestors quan els beneficiaris hagin incomplert les obligacions
establertes en la concessió, hagi transcorregut el termini atorgat per la
presentació de la justificació o aquesta sigui incorrecta.
El procediment de reintegrament de les subvencions que puguin instar
els serveis gestors és independent del que pugui iniciar-se a resultes de les
actuacions de control financer efectuades per la Intervenció General.
En els expedients de concessió de subvencions els ens gestors
incorporaran un informe en el que es faci constar que el beneficiari ha aplicat
correctament els fons percebuts de les subvencions d’exercicis anteriors i
estan correctament justificats, d’acord amb el que estableixen els article 91 i
92 del RD 887/2006,de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei
General de Subvencions.
D’acord amb l’article 16 i 21 de l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, els
òrgans competent per la concessió de subvencions seran:
a.- Fins a de 5.000,00 euros, l’Alcaldia o òrgan en qui delegui.
b.- Per imports entre 5.000,00 euros i 240.400,00 euros, la Junta de
Govern Local.
c.- Per imports superiors a 240.400,00 euros o aquells que siguin
complementaris o addicionals a d'altres i que superin la xifra anyal de
240.400,00 euros, seran sotmesos a l’aprovació del Ple de l’ajuntament.
2.- Tot expedient de concessió de subvencions per import superior a
600,00 euros queda sotmès al règim de control financer per aplicació de
l’article 214.2.d) TRLRHL en relació a l’article 195.2.d) de l'esmentat text legal,
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
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despesa, s'adjuntarà el corresponent acord de concessió. b) Quan es tracti de
documents en fase de liquidació de compromís de despeses, es farà
referència en el literal de lliure utilització del document en fase "O" a la
resolució administrativa de concessió de la subvenció, i, c) Quan es tracti de
documents en fase d'autorització, compromís de despesa i liquidació del
compromís de despesa, s'adjuntarà el corresponent acord de concessió.
4.- Les subvencions nominatives dotades pressupostàriament seran
objecte de l’aprovació del conveni regulador corresponent i la seva
comprovació material i justificació queda sotmesa als mateixos requisits de les
subvencions no nominatives, havent-se de justificar els documents de gestió
comptable en fase d'autorització, compromís de despesa i liquidació de
compromís de despesa mitjançant certificació de la Intervenció General on es
faci constar que la mateixa es troba dotada pressupostàriament de forma
nominativa i amb l’aprovació del conveni esmentat.
5.- L’òrgan competent per a l’aprovació de les bases particulars per a la
concessió de subvencions, així com per adoptar l’acord d’obertura de termini
de presentació de sol·licituds, serà la Junta de Govern Local, qualsevol que
sigui l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció; sent la
corresponent Àrea gestora l’òrgan competent per a la tramitació.
Article 24è.- Normes especials pels actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despesa en les operacions de capital
1.- La incoació d'expedients de despesa i tramitació de documentació
comptable amb càrrec a les dotacions pressupostàries per operacions de
capital seguiran la normativa prevista en les normes generals i especials per a
actes d'autorització, compromís de despesa i liquidació del compromís de
despesa especificades en els articles 18, 19, 20, 21 i 26 de les presents Bases
d'execució.
2.- Malgrat el que s'esmenta anteriorment, no es podrà efectuar cap acte
d'autorització i compromís de despesa fins que no s'hagin aprovat
definitivament els projectes tècnics que hauran de servir de base als
expedients de despesa i no es disposi de finançament efectiu en l'estat
d'ingressos.
3.- Podran tramitar-se expedients anticipats de despesa a l'empara del
que preveu en la matèria l’article 94.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic quan el finançament que els afecti es trobi
contemplat a l'avantprojecte del pressupost de l'ajuntament per a l'exercici de
2013. En aquest cas, l’Òrgan de Programació i Pressupostos, haurà d'expedir,
d’acord amb les funcions executives assignades a les àrees aprovades pel
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Decret 9382/2011 de 12 de desembre, els certificats relatius als anticipats de
despesa del projecte de pressupost. indicant-ne, en tot cas, la data
d'aprovació de l'esmentat avantprojecte.
4.- La data que figura en el document comptable “O” referida a la
signatura de l’alcalde/ssa o dels tinents d’alcalde, regidors de govern i
regidors-president de districte delegats serà la vàlida per l’aprovació del
reconeixement de l’obligació de la despesa.
CAPÍTOL SEGON
Normes i procediments de la Tresoreria General i de les habilitacions
Article 25è.- Normes especials per a l'extinció d'obligacions
1.- Els pagaments que s'efectuïn amb càrrec a les disponibilitats liquides
reflectides en els diferents comptes corrents gestionats per la Tresoreria
Municipal, s'ajustaran al Pla de disposició de fons aprovat anyalment per
delegació de l'Alcaldia-Presidència per la Junta de Govern Local, el qual serà
redactat per la Tresoreria d'acord amb les previsions del pressupost monetari i
s’ajustarà a l’acord del Ple de l’ajuntament de data 19 de setembre de 1997,
pel que s’aprovà el “Manual de procediments operatius en matèria de
pagaments de la Tresoreria General, de les habilitacions i de les
subhabilitacions d’aquesta Administració”.
2.- S'autoritza a la Tresoreria General d'aquesta Administració perquè
pugui procedir a l'extinció de qualsevol tipus de deutes que no superin l'import
de 1.500,00 euros a través del document normalitzat d'autorització
administrativa, sempre que es tracti de persones físiques.
3.- S’autoritza a la Tresoreria General d’aquesta Administració perquè
pugui procedir a l’extinció de qualsevol tipus de deutes que no superin l’import
de 600,00 euros trametent als tercers creditors xec nominatiu i creuat per
correu . En aquest cas, en el document en fase de pagament “P” caldrà fer
constar la següent diligència “Pagament efectuat mitjançant xec bancari, en
aplicació de l’article 25.3 de les Bases d’execució pressupostàries”. A
l’esmentat document s’adjuntarà el duplicat del xec lliurat.
4.- Els tercers creditors, continguts nominalment en l'agrupació de
pressupostos tancats, no requeriran per a l'extinció del deute cap resolució
d'aquesta Administració Municipal, sent requisit suficient l'ordre de pagament
degudament ordenada i intervinguda o, en tot cas, la relació comptable amb
idèntics requisits.
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5.- La Tresoreria General no tramitarà documents en fase de pagament
que corresponguin al Capítol II, de les diferents seccions pressupostàries
inferiors a 3.000,00 euros llevat d'aquells que siguin autoritzats per la persona
titular de lÀrea d’Hisenda i Recursos Generals i sempre que corresponguin a
aplicacions que operin sota el concepte de "Bestretes de caixa fixa". Aquesta
prohibició no abastarà als pagaments de reposició de fons per “Bestretes de
caixa fixa”.
6.- Les habilitacions de les diferents seccions pressupostàries d’aquesta
Administració municipal, hauran de demanar la reposició de fons pel concepte
de “bestretes de caixa fixa” dins dels set primers dies de cada mes i la
Tresoreria General procedirà a la reposició dels fons justificats dins dels
quinze primers dies de cada mes.
7.a) Les habilitacions de cadascuna de les seccions pressupostàries
podran alliberar de forma optativa al seu pagament per la Tresoreria General
els deutes de la seva secció pressupostària, desprès del compliment dels
requisits continguts en els articles 20, 21 i 22, compreses entre 3.000,00 i
18.000,00 euros.
b) Les habilitacions de cadascuna de les seccions pressupostàries
pagaran tota mena de subvencions que afectin a la seva secció
pressupostària per quantitats inferiors a 600,00 euros. Les subvencions
superiors a la quantitat esmentada s'hauran de tramitar a la Tresoreria
General per al seu pagament.
El pagament de les esmentades subvencions inferiors a 600,00 euros seran
satisfetes per les habilitacions de les àrees a través del procediment de
bestretes de caixa fixa, d’acord amb el disposat a la disposició addicional
quarta apartat 3 d’aquestes bases.
c) Els abonaments dels ajuts a famílies, seran satisfets per l’habilitat de
l’Àrea de Benestar i Família i per l’habilitat de l’Àrea de Benestar i Família,
Centre d’Atenció i Informació a la Dona, d’acord amb els imports establerts en
l’article 8 de les Bases per la concessió d’ajuts destinats a famílies, per
atendre necessitats perentòries o urgents que satisfacin finalitats de caràcter
social, o per la integració de persones amb discapacitat.
8.- Malgrat el que s’esmenta anteriorment, quan un tercer creditor sigui
deutor a aquesta Administració en via executiva, les habilitacions de les
diferents àrees que composen aquesta Administració municipal hauran de
trametre els documents en fase “ADO” als serveis centrals perquè s’efectuï la
compensació de crèdits i dèbits per part de la Tresoreria General, a l’empara
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d’allò que disposa el TRLRHL. La Tresoreria marcarà informàticament aquests
deutors que, podran comprendre també, els que ho siguin a la Agència Estatal
d'Administració Tributària, a la Seguretat Social i a l'Administració de Justícia.
En aquests darrers casos, es farà extracció del tipus de deute, encara que
serà necessari que el marcatge es trobi suportat per document fefaent de
l'Administració Tributària o de l'Administració de Justícia i de la Seguretat
Social.
A. Normes especials de la Caixa de Dipòsits.
1.- S’autoritza a la Tresoreria General d’aquesta Administració per a què
pugui procedir a la devolució de dipòsits en els terminis i condicions que
determini el particular o l’organisme que ho constitueixi, dins de la
normativa en virtut de la qual es va constituir, garantint la devolució
efectiva.
2.- S’autoritza a la Tresoreria General per a què transcorregut el termini
de cinc anys des de la constitució d’una garantia definitiva, tret que per la
seva naturalesa tingui una durada major o aquesta resulti del document
constitutiu,l s’adreci a l’òrgan administratiu, organisme autònom o a l’ens
públic a la disposició del qual es va constituir la garantia per a què constati
la vigència o no de la mateixa. Una vegada constatada la no vigència o, si
s’escau, transcorregut un mes sense que hagi rebut la comunicació de
referència, la Tresoreria General iniciarà l’expedient de baixa. En el cas de
garanties provisionals, el termini anteriorment esmentat es reduirà a dos
anys.
No obstant el disposat en aquest apartat, si amb posterioritat es
constatés la vigència d’alguna garantia que la seva cancel·lació s’hagués
acordat en virtut del disposat en el mateix, s’adoptaran les mesures
oportunes per a la seva rehabilitació en els registres de Caixa de Dipòsits.
3.- Requisits a complir pels expedients de devolucions de dipòsits/fiances
constituïts mitjançant metàl·lic o aval en els que s’hagi extraviat la carta de
pagament.
D’acord amb la Circular interna emesa de: “Afianzamientos mediante aval:
Inexigencia de duplicado expedido en caso de extravio del original” expedida
per la Caja General de Depositos els requisits que s’hauran de contemplar en
els esmentats expedients de devolució de fiances/dipòsits seran:
a. Requisits a complir per tots els expedients de devolució de fiances/dipòsits
constituïts en metàl·lic o aval.
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•

•

Es farà constar en la part expositiva del decret amb quin document
s’acredita la devolució de la fiança/dipòsit:
o Carta de pagament original,
o Document de certificat d’ingressos no pressupostaris emès
pel cap de comptabilitat de l’Ajuntament, segons model ja
existent.
S’inclourà a l’expedient:
o L’original de carta de pagament
o El certificat d’ingressos no pressupostaris emès pel cap de
comptabilitat de l’Ajuntament, segons model ja existent.

b. Exclusivament en els expedients en els que s’hagi extraviat la carta de
pagament. En aquests expedients es requerirà a més a més dels requisits de
l’apartat a:
• Incorporar a l’expedient declaració escrita de l’interessat en el que
consti la pèrdua de la carta de pagament original de d’ingrés de la
fiança/dipòsit , tant si aquest es va constituir en aval com en
metàl·lic.
• No serà necessari procedir a la publicació en el BOP de l’anunci de
la pèrdua de la carta de pagament.
B. Sistema de tresoreria corporatiu.
Amb l’objectiu d’optimitzar la tresoreria, es faculta a la Tinent d’Alcalde
d’Hisenda i recursos generals, previs informes de la Intervenció i
Tresoreria municipals,a:
a).- Dictar les instruccions corresponents per centralitzar la tresoreria
dels ens dependents.
b).- Dictar les instruccions corresponent per optimitzar la gestió de la
tresoreria organitzant la gestió de les Habilitacions en la fase de pagament
efectiu al objecte de concentrar el saldos bancaris dels seus comptes
corrents, en els criteris establers en el Pla de disposició de fons aprovat
anyalment i que serà realitzada per la Tresoreria.
CAPÍTOL TERCER
Actes de conversió i convalidació administrativa i reconeixement extrajudicial
de crèdits d'exercicis tancats
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Article 26è.- Actes de conversió i convalidació
Els actes de conversió o convalidació administrativa recollits en la Llei
30/1992, sols podran comportar reconeixement extrajudicial de crèdits amb
càrrec a la secció pressupostària origen de la despesa corresponent i seran
tramitats pels serveis administratius de la mateixa, previ informe de la
Secretaria i Intervenció General, fent-se constar en els mateixos, si s’escau, la
possible exigència de responsabilitats patrimonials.
Article 27è.- Reconeixement de crèdits per liquidació d'obligacions legalment
adquirides corresponents a exercicis tancats
1.- Els reconeixements de crèdits per actes de compromisos de
despeses legalment adquirits corresponents a exercicis tancats s'imputaran
pressupostàriament a l'exercici corrent i a la partida pressupostària que a tal
efecte es doti a la secció pressupostària de l'àrea que ho tramiti, amb la
codificació que s'expressa en l'article 10.5. i amb els requisits que s'expressen
a l'article 9.7.
2.- Els crèdits reconeguts per actes de conversió o convalidació tramitats
a l’empara de la Llei 30/1992, corresponents a exercicis tancats s'imputaran
pressupostàriament, sens perjudici de les responsabilitats que se'n poguessin
derivar, a l'exercici corrent i a la partida pressupostària que per tal efecte es
creï en la secció pressupostària de l'àrea que ho tramiti, amb la codificació que
s'expressa a l'article 10.5. i amb els requisits que s'expressen a l'article 9.7.
CAPÍTOL QUART
Normes i procediments de contractació administrativa
Article 28è.- Normes generals: Competències dels òrgans de govern
1.- De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del
TRLCSP, segons el que regulen els articles 121 i 127.e) i g) de la LRBRL, son
competència de la Junta de Govern Local les contractacions i concessions,
qualsevol que sigui l’import del contracte o la seva durada, incloses les de
caràcter plurianual, l’ampliació del nombre d’anualitats i la modificació dels
percentatges de despeses plurianuals, així com la gestió, adquisició i alienació
de patrimoni, d’acord amb el pressupost aprovat i el que disposin les bases
d’execució, així com l’aprovació de l’autorització i disposició de despeses que
d’aquestes se’n derivin.
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2.- No obstant l’establert en l’apartat anterior, en virtut de les
competències delegades per la Junta de Govern Local el 16 de desembre de
2011, en els Tinents d’Alcalde i Regidors de Govern , els hi correspondran:
a.Les facultats per a dictar els actes de tràmit i definitius per a l’adjudicació
dels contractes menors, dins dels límits previstos en aquestes bases,
així com l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement
d’obligacions derivades dels actes dictats en l’exercici d’aquesta
delegació.
b. La totalitat dels actes administratius de tràmit de la contractació dels
contractes de naturalesa patrimonial, a excepció de l’aprovació de
l’expedient de contractació i l’adjudicació, i modificació del contracte.
c. No obstant el que es disposa als apartats a) i b) anteriors correspondrà a
la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, els actes
d’impuls en la tramitació dels procediments de contractació municipals
no atribuïts a la resta de titulars de l’Àrea o de la Regidoria de Govern.
3.- S'exceptuen de la formació d'expedient administratiu de contractació,
sens perjudici del que en aquesta matèria estableix el TRLCSP, els contractes
menors sens perjudici que en la tramitació dels documents de gestió
comptable es compleixin els requisits continguts en els articles 20, 21 i 22
d’aquestes Bases d'execució.
4.- Malgrat els límits quantitatius determinats anteriorment, els contractes
menors i les despeses menors inferiors a 3.000,00 euros, no importa quina
sigui la seva naturalesa, i es facin efectius a través del sistema de bestreta de
caixa fixa, regulats per acord del Ple de l’ajuntament de data 18 de setembre
de 2002, estaran exclosos de fiscalització prèvia de conformitat amb el que
estableix l'article 219 TRLRHL, ajustant-se la tramitació dels documents de
gestió comptable i la seva reposició de fons al que conté l'acord plenari
esmentat i el capítol I “Procediments de gestió de les despeses”, del títol IV
“Dels procediments de la gestió pressupostària” d’aquestes Bases d’execució.
CAPÍTOL CINQUÈ
Normes de gestió de determinats crèdits pressupostaris
Article 29è.- Incorporació de romanents de crèdit al pressupost de 2013
1.- De conformitat amb el que disposa l'article 182 TRLRHL serà
competent per procedir a la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici
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de 2012 als pressupostos de 2013, prèvia formació del corresponent
expedient de modificació de crèdits, la Junta de Govern Local.
2.- Els romanents de crèdit incorporats a l'exercici 2013, provinents de
l'exercici de 2012, que tinguin qualificació de finançament afectat i que no
s'hagin compromès a 31 de desembre de 2012, conformaran un romanent
únic que podrà ser incorporat a l'exercici de 2013 prèvia comunicació a les
entitats financeres i altres entitats finançadores. Per defecte, els romanents
anteriors seran destinats a amortització anticipada de les operacions
financeres contractades o, en el seu defecte reintegrades les quantitats
resultants a les ens cofinançadors.
Per la comptabilització i seguiment de l’esmentat romanent s’aplicaran les
normes pels projectes de despesa regulades en l’article 10.7 d’aquestes
bases.
Article 30è.- Normes especials per despeses centralitzades
1.- Les dotacions de les partides pressupostàries corresponents a
consums de les dependències municipals (aigua, gas, llum i telèfon), així com
les de neteja de les dependències municipals i les de lloguers imputades a les
corresponents seccions pressupostaries es tramitaran de forma centralitzada
per la Unitat de Serveis Centralitzats de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals
i seran autoritzades per la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals.
Les despeses de seguretat previstes en les diferents seccions pressupostàries
seran autoritzades per la persona titular de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme.
Les despeses de publicitat i propaganda, llevat de les corresponents a
publicacions en diaris i butlletins oficials, seran autoritzades per l’alcalde/essa.
2.- Els consums corresponents a les dependències municipals (aigua,
llum, telèfon, i gas) dotats en els diferents programes i seccions
pressupostàries, seran objecte d'un expedient de modificació de crèdits en la
seva modalitat de transferència de crèdits, amb l'objecte de ser agrupats a la
secció pressupostària 02 “Hisenda i Recursos Generals”, programa 931.1
“Serveis centralitzats” i amb vinculació a nivell d'article pressupostari.
Article 31è.- Despeses de naturalesa plurianual.
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En aplicació del que disposa l'article 174 TRLRHL, l'adquisició de
compromisos per despeses que abastin a exercicis posteriors a 2013 i sempre
que la seva execució s'iniciï l'any 2013, es regiran per la normativa general.
CAPÍTOL SISÈ
Sistemes de control i gestió
Article 32è.- Control i fiscalització
En aplicació del que disposa l'article 213 i següents del TRLRHL, la
funció de control intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció
de control financer i funció de control d'eficàcia, es portarà a terme per la
Intervenció General d’aquesta Administració conforme al que disposa la
normativa reguladora en la matèria i els acords del Ple de l’ajuntament de data
19 de setembre de 1997 pel que s’aprovà la Instrucció desenvolupant el règim
de control intern i l’acord plenari de data 1 de març de 1996 pel que s’aprovà
la Instrucció reguladora en matèria de fiscalització limitada prèvia en matèria
de drets i obligacions d'aquesta Administració municipal i en matèria de
fiscalització plena posterior aplicant tècniques d’auditoria mitjançant el sistema
de mostreig.
Article 33è.- Control de la gestió de pagaments a justificar i de bestretes de
caixa fixa
En aplicació del que disposa l'article 190 del TRLRHL, els pagaments a
justificar i les bestretes de caixa fixa es regiran, pel que fa referència a gestió i
control, a l'acord del Ple de l’ajuntament de 18 de setembre de 2002
No obstant l’anterior, la tramitació i comptabilització de les operacions de
despeses a justificar i bestretes de caixa fixa, s’ajustaran al que preveu l’Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprovà la Instrucció del
model normal de comptabilitat local.
CAPÍTOL SETÈ
Comptabilitat i tancament pressupostari.
Article 34è.- Sistema comptable
1.- El sistema comptable d'aquesta Administració es regirà pel que
disposa la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per
l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre i addicionalment, per la Instrucció
de comptabilitat per a la Tresoreria General, aprovada pel Ple de l’ajuntament

…/…

130

en sessió de 3 de febrer de 2004, per la Instrucció de comptabilitat pels
centres gestors del pressupost de despeses, aprovada pel Ple de l’ajuntament
en sessió de 16 de setembre de 2003 i per la Instrucció de comptabilitat per la
central comptable, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 4 de
novembre de 2003. La normativa comptable que regeixi per a l'Administració
General de l'Estat tindrà aplicació supletòria conforme el que disposa l'article 5
de la LRBRL, en aplicació de l'article 4.1.a) de l'esmentat cos legal.
2.- El sistema comptable serà homogeni per a l'entitat local i per als seus
organismes autònoms, llevat del que afecti a les societats municipals de
capital íntegrament municipal que es regirà pel Pla general de comptabilitat de
l'empresa privada.
Article 35è.- Tancament comptable
Per l'exercici 2013, continuaran vigents les instruccions sobre operacions
de tancament comptable de l'exercici de 2012 aprovades per resolució de la
Intervenció General i de les quals se’n va donar compte al Ple de l’ajuntament
en sessió de 23 d’octubre de 2012
TÍTOL CINQUÈ
Normes de gestió d'ingressos
CAPÍTOL PRIMER
Normes generals comuns als ingressos tributaris, no tributaris i altres
ingressos
Article 36è.- Normes generals de confecció dels expedients dels crèdits
incobrables i de les baixes en comptabilitat
1.- Quan s’hagin declarat crèdits fallits, aquests ho faran inicialment de
forma provisional i podran ser rehabilitats dins del termini de la prescripció. El
deute restarà definitivament extingit si no s’hagués rehabilitat en aquell
termini.
2.- Als efectes de rehabilitació de crèdits, quan el/la recaptador/a
municipal conegui de la seva procedència, proposarà a l’Órgan de Gestió
Tributària la seva aprovació i rehabilitació, Aquest procediment es farà de
forma mensual i procedirà l'expedició, de carta de pagament individualitzada
que es formalitzarà mitjançant el sistema de contret per recaptat.
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3.- Declarat fallit un crèdit contra un deutor o contra un responsable
solidari, els de venciment posterior seran donats de baixa per referència a
aquesta declaració.
4.- Informàticament es podrà aportar, per part de la Recaptació
Executiva, un registre associat al número d'identificació fiscal del subjecte
passiu, als efectes de poder controlar la situació d’insolvència declarada.
Art. 37è.- Òrgan competent i procediment de la declaració de crèdits
incobrables
La declaració de crèdit incobrable s’aprovarà per l’Òrgan de Gestió
Tributaria a proposta del/de la recaptador/a municipal. Aquests expedients
hauran de ser informats i fiscalitzats per la Intervenció General.
Article 38è.- Documentació dels expedients de declaració dels crèdits
incobrables
1.- En els expedients de crèdits incobrables haurà de constar, en tots els
casos: a) Justificació de la notificació de la providència de constrenyiment; b)
Si es disposés de número d'identificació fiscal de l'obligat del pagament:
justificació documentada d’haver-se intentat l’embargament a metàl·lic en
comptes corrents situats en entitats financeres, fetes en un mínim de tres
institucions financeres. En cas contrari, justificació d’haver-se tramitat
sol·licitud de localització del número d'identificació fiscal davant de l'Agència
d’Administració Tributària; c) En cas de persones físiques: informe del
Recaptador Municipal indicant que l’embarg de salaris no ha estat possible; d)
Informe del/de la recaptador/a municipal indicant que de les actuacions
realitzades no s’ha localitzat altres béns embargables i realitzables.
2.- En els expedients per deutes en que la prescripció de l'acció
administrativa de cobrament abasti fins a 31 de desembre i per import inferior
a 150,00 euros: a) Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes carregats a
l'executiva amb posterioritat a l’1 de gener de l’any del que prescriuran els
deutes, es formularà la proposta de crèdits incobrables amb els requisits de
l’apartat 1); b) Quan el deutor ho sigui per altres conceptes liquidats amb
posterioritat a l’1 de gener: es formularà la proposta de crèdits incobrables
amb els requisits continguts al mateix apartat, al que se li afegirà informe de
l’Òrgan de gestió tributaria que haurà de valorar i justificar la conveniència
d’estendre la proposta als valors liquidats després de l’1 de gener de l’any
següent dels que prescriguin els deutes. Aquest informe es farà, per l’Òrgan
de Gestió Tributaria en base a les actuacions realitzades pel/per la
recaptador/a municipal.
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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 900,01 euros: a) Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes
liquidats amb posterioritat a l’1 de gener de l’any en el que prescriuen els
deutes, es formularà la proposta de crèdits incobrables en els requisits de
l’apartat 1), al que se li afegirà informe/diligència de que l'obligat del pagament
en l'impost sobre béns immobles no figura com a subjecte passiu del mateix.
Si fos subjecte passiu d'aquest impost, s'haurà d'informar, per la Recaptació
Executiva, sobre la no viabilitat de l'embargament dels béns immobles, en
base a que les actuacions en via executiva poden considerar-se
desproporcionades en relació al deute que es persegueix; que el bé immoble
no és realitzable o la realització del mateix tindria un valors nul o d’escàs valor
b) Quan el deutor ho sigui per altres conceptes, liquidats amb posterioritat a l’1
de gener, es formularà la proposta de crèdits incobrables amb els requisits de
l'apartat 2), a la que se li afegirà informe de l’Òrgan de Gestió Tributària que
haurà de valorar la conveniència d’estendre la proposta als valors liquidats
després de l’1 de gener de l’any següent que prescriguin els deutes. Aquest
informe es farà, per l’Òrgan de Gestió Tributària en base a les actuacions
realitzades pel/per la recaptador/a municipal.
4.- En expedients per deutes en que la prescripció de l'acció
administrativa de cobrament abasti fins a 31 de desembre, per imports
superiors a 1.200,01 euros: a) Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes
liquidats amb posterioritat a l’1 de gener de l’any del que prescriuran els
deutes: Es formularà la proposta dels crèdits incobrables amb els requisits
següents: 1) Els continguts a l'apartat 1); 2) Amb informe de que no figura com
a subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles; 3) Amb informe/certificat
que no existeixen béns inscrits en el Registre de la Propietat de L'Hospitalet
de Llobregat al seu nom. O bé, si fos subjecte passiu d’aquest impost, s’haurà
d’informar, per l’Òrgan de Gestió Tributària, sobre la no viabilitat de
l’embargament dels béns immobles, en base a que les actuacions en via
executiva es poden considerar desproporcionades en relació al deute que es
persegueix, que el bé immoble no és realitzable o la realització del mateix
tindria un valor nul o escàs.
5.- Per raons d’economia processal i quan no ho determinin aquestes
bases, els documents o justificants necessaris per la declaració de crèdit
incobrable, podran ser substituïts per informes del/de la recaptador/a
municipal.
CAPÍTOL SEGON
Ingressos tributaris
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Article 39è.- Normes generals sobre gestió i recaptació
1.- S'entenen incorporades a les respectives ordenances fiscals les
disposicions vigents en matèria de gestió, inspecció i recaptació que conté la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) i el Reglament
general de recaptació (RGR), aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de
juliol, sens perjudici de la normativa que en la matèria es trobi regulada en
l’ordenança fiscal general núm. 00 de gestió, inspecció tributària i recaptació
dels tributs municipals.
2.- L’Òrgan de Gestió Tributària aplicarà la Ordre del Ministeri
d’Economia i Hisenda, de 23 de setembre de 1998 en tant no es desenrotlli
l'article 16 LGP, tenint en compte que la regulació que la mateixa preveu al
punt 1.1. s'entendrà referida als impostos locals gestionats per l'esmentat
òrgan. Aquestes mateixes prevencions seran d'aplicació a les unitats
administratives que gestionin preus públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de "a ingressar" no exigibles
seran comptabilitzades.
Article 40è.- Registres de liquidacions de contret previ. Ingrés directe
Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema
d'autoliquidació, es tramitaran informàticament a través dels instruments de
cobrament que contempla la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria
General aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004
Article 41è.- Sistema de declaracions auto liquidades
1.- Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema
d'autoliquidació, es tramitaran informàticament a través dels instruments de
cobrament que es contempla a la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer
de 2004, i es consideraran liquidacions provisionals subjectes a comprovació
per l’Òrgan de Gestió Tributaria.
2.- Quan a l'ordenança fiscal aplicable en cada cas no constés normativa
específica en aquesta matèria, s'entendrà que les esmentades liquidacions
provisionals s'eleven a definitives pel transcurs de sis mesos a partir de la
notificació 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 42è.- Sistema d'ingressos sense contret previ
1.- Els tributs municipals que, excepcionalment es gestionin pel sistema
d'ingressos sense contret previ, hauran de ser ingressats a la Tresoreria
General d'aquesta Administració (caixa provisional d'efectiu) o a les entitats
financeres col·laboradores d'aquesta Administració mitjançant els documents
previstos en la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General
aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la
Intervenció General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General, aprovada pel Ple de l’ajuntament en
sessió de 3 de febrer de 2004, els documents que s'hauran de complimentar
per aquest tipus d'ingrés, hauran d'omplir-se per la Tresoreria General, sens
perjudici de la seva comprovació posterior i es comptabilitzaran per aplicació
diferida.
Article 43è.- Sistema de liquidacions de contret previ. Ingrés per rebut
1.- Els tributs municipals que es gestionin periòdicament mitjançant
rebut, un cop complimentat el tràmit d'aprovació, entraran en comptes
mitjançant càrrega informàtica un cop s'hagi efectuat la "presa de raó” pel
Servei de Comptabilitat de la Intervenció General i es tramitaran
informàticament mitjançant els instruments de cobrament que contempla la
Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de
l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004
2.- Les liquidacions tributàries que es gestionin dins de l'exercici
constituiran llistes o padrons addicionals els quals un cop complimentat el
tràmit d'aprovació, entraran en comptes mitjançant càrrega informàtica
addicional, un cop s'hagi efectuat la "presa de raó" pel Servei de Comptabilitat
de la Intervenció General i no produiran alta a la llista o padró que li
correspongui fins a l'exercici següent en el que es produí per primera vegada.
3.- Els períodes de cobrament de les llistes o padrons municipals
s'ajustaran, per l'exercici de 2013, als calendaris del contribuent que seran
aprovats per resolució de la Junta de Govern Local.
CAPÍTOL TERCER
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Ingressos no tributaris
Article 44è.- Normes generals sobre gestió i recaptació
1.- S'entenen incorporades a les respectives ordenances sobre preus
públics les disposicions vigents en matèria de gestió i recaptació que conté la
LGT, així com les que conté el RGR, sens perjudici de la normativa que en la
matèria es trobi regulada a l’ordenança fiscal general núm. 00 de gestió,
inspecció tributària i recaptació dels tributs municipals.
2.- Les diferents unitats liquidadores aplicaran la Ordre del Ministeri
d’Economia i Hisenda, de 23/09/1998, en tant no es desenrotlli l'article 16
LGP, tenint en compte que la regulació que la mateixa preveu al punt 1.1
s'entendrà referida als impostos locals gestionats per l'esmentada unitat.
Aquestes mateixes prevencions seran d'aplicació a les unitats administratives
que gestionin preus públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de "a ingressar" no exigibles
seran comptabilitzades.
Article 45è.- Registre de liquidacions de contret previ. Ingrés directe.
Declaracions auto liquidades i liquidacions de contret previ. Ingrés per rebut
1.- Els ingressos municipals de caràcter no tributari que es gestionin
mitjançant liquidacions de contret previ, ingrés directe, declaracions auto
liquidades i liquidacions de contret previ i ingrés per rebut, s'ajustaran al que
es disposa pels ingressos tributaris.
2.- Les multes de qualsevol naturalesa que es derivin de la capacitat
sancionadora d'aquesta Administració, s'ajustaran en cada cas a la normativa
que els hi sigui aplicable, tenint en compte que no procedirà la seva entrada
en comptes de forma manual o informàtica fins que no es complimenti el seu
registre de contrets i s'hagi fet materialment la presa de raó pel Servei de
Comptabilitat de la Intervenció General, tramitant-se informàticament els
instruments de cobrament que es contemplen a la Instrucció de comptabilitat
per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3
de febrer de 2004
Article 46è.- Sistema d'ingressos sense contret previ
1.- Els ingressos municipals de caràcter no tributari (preus públics) i les
multes de qualsevol naturalesa que puguin gestionar-se mitjançant el sistema
d'ingressos sense contret previ, hauran de ser ingressats als comptes
restringits de Recaptació oberts a cada secció pressupostària sota la
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denominació: “Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Habilitació de l’Àrea
............ Compte restringit de preus públics i multes”, llevat que la Tresoreria
General ordeni el seu ingrés a la caixa provisional d'efectiu de la mateixa a
través dels documents previstos en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer
de 2004
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la
Intervenció General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General, aprovada pel Ple de l’ajuntament en
sessió de 3 de febrer de 2004, els documents que afectin a aquests tipus
d'ingrés, hauran d’emplenar-se per cada habilitació d’àrea, sens perjudici de la
seva comprovació posterior i es comptabilitzaran per aplicació diferida.
CAPÍTOL QUART
Ingressos d'altra naturalesa.
Article 47è.- Sistema d'ingressos de liquidacions de contret previ. Ingrés
directe i ingressos sense contret previ
1.- Els ingressos de qualsevol naturalesa no contemplats en els articles
anteriors i que gestioni aquesta Administració mitjançant el sistema de
liquidacions de contret previ, ingrés directe i ingressos sense contret previ,
hauran d'ingressar-se en la Tresoreria General d'aquesta Administració (Caixa
provisional d'efectiu) o en les entitats financeres que designi la Tresoreria
General mitjançant els documents que es preveuen a la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de l’ajuntament en
sessió de 3 de febrer de 2004
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la
Intervenció General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General, aprovada pel Ple de l’ajuntament en
sessió de 3 de febrer de 2004, els documents que afectin a aquests tipus
d'ingrés, hauran d’emplenar-se per cada habilitació d’àrea, sens perjudici de la
seva comprovació posterior i es comptabilitzaran per aplicació diferida.
Article 48è.- Devolució d’ingressos indeguts procedents d’embargaments i
dels saldos deutors procedents de la liquidació definitiva
1.- La devolució d’ingressos indeguts procedents d’embargaments es
podrà realitzar de forma automàtica prèvia providència de la recaptació
executiva de la improcedència de l’embargament. La justificació de les
devolucions realitzades s’incorporarà a les aplicacions periòdiques de
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cobraments que realitza la recaptació executiva i constarà de la providència
de la recaptació executiva i el justificant del pagament realitzat.
2.- D’acord amb el previst en la disposició addicional desena de la Llei
2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, a
partir del mes de gener de 2012 i amb vigència indefinida la comptabilització
dels saldos deutors derivats de les liquidacions definitives de la participació en
els tributs de l’Estat corresponents als anys 2008 i 2009 s’efectuarà,
mitjançant compensacions mensuals que minoraran les entregues a compte
mensuals les quals s’aplicaran als conceptes d’ingressos corresponents.
Tant mateix pel registre comptable de les quantitats a tornar per les
esmentades liquidacions de la participació en els tributs de l’Estat
corresponents als anys 2008 i 2009, es practicaran les anotacions comptables
indicades per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en la Nota
informativa 1/2010, registrant-se per l’import de la devolució el corresponent
passiu a curt i llarg termini i les seves reclassificacions adients durant 120
mensualitats, d’acord amb el previst a la disposició addicional de la Llei
2/2012, de 29 de juny.
En aplicació de l’esmentada Nota 1/2010, l’import de la liquidació en la
participació en els tributs de l’Estat que s’aplaci minorarà el resultat
pressupostari i el romanent de tresoreria de l’exercici 2013 únicament pels
imports de les devolucions vençudes durant l’exercici.
En l’apartat de la Memòria relatiu a “Informació sobre endeutament”, punt 1.1
“Deutes en moneda nacional”, agrupació “Deutes amb Entitats Públiques”,
s’informarà de la situació i evolució del passiu generat per les devolucions
dels ingressos derivats de les liquidacions definitives de la participació en
tributs de l’Estat corresponents als anys 2008 i 2009
CAPITOL CINQUÈ
Obligacions de subministrament d’informació
Article 49è.- Compliment d’obligacions de submistrament d’informació
La Intervenció General dictarà les instruccions oportunes per tal de donar
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes en
la LOEPSF, d’acord amb el que es preveu a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre i els requeriments que al respecte pugui fer el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
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PRIMERA.- Els expedients que es puguin tramitar, sota la qualificació de
crèdits incobrables, per quantitats individualitzades, no superiors a 6,00 euros
es fonamentaran en l'aplicació, dins de l'àmbit d'aquesta Administració, en
l'article 16 LGP, aplicable en virtut d'allò que es disposa en aquestes Bases
d'execució i no necessitarà cap altre fonament jurídic addicional, per
entendre's que la quantia és insuficient per a la cobertura del cost de la seva
gestió en període executiu.
SEGONA.- Es prorroga, per a l'exercici de 2013, la suspensió de l’aplicació
de l’acord del Ple de l’ajuntament de data 1 de març de 1996 pel que s’aprovà
la fiscalització limitada prèvia en matèria de drets i obligacions d’aquesta
Administració municipal i en matèria de fiscalització plena posterior aplicant
tècniques d’auditoria mitjançant el sistema de mostreig, llevat de les
instruccions tercera a cinquena de l’esmentat acord, així com la fiscalització
en matèria d’ingressos, que tindrà plena vigència.
TERCERA.- Els reglaments, instruccions i manuals aprovats pel Ple de
l’ajuntament que conformen la compilació d’acords i resolucions
administratives sobre el funcionament del sistema integrat de gestió
pressupostària i comptable i del règim de control intern de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat sobre els que es desenvolupen aquestes bases
resten en vigor fins que no s’aprovi la seva adaptació al règim dels municipis
de gran població regulats a l’article 121 LRBRL
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.1) Queden sotmesos a control financer no permanent, mitjançant
auditoria financera i aplicant el que disposa el text refós de la Llei d’auditoria
de comptes, aprovat pel Real decret legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, així com el
seu reglament i les Normes Tècniques de Auditoria de l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes del Ministeri d’Economia i Hisenda, les
societats privades municipals, amb capital íntegrament municipal, "La Farga,
Gestió d'Equipaments Municipals, SA" i “L’H 2010 Societat Privada Municipal,
SA en liquidació”. També queda sotmesa a auditoria financera, d’acord amb el
que preveu la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de
desembre de mesures fiscals, financeres i administratives de la Generalitat de
Catalunya la Fundació privada Arranz Bravo.
2) Queden sotmesos a control financer no permanent les subvencions
que concedeixi i pagui aquesta Administració, amb càrrec als seus crèdits
pressupostaris de l’exercici de 2013, així com les gestions indirectes de
serveis públics.
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El control financer s’efectuarà mitjançant auditors inscrits en el Registre Oficial
de Auditors de Comptes del Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
del Ministeri de Economia i Hisenda que actuaran com a coadjuvants de la
Intervenció General i es materialitzarà en documents que giraran sota la
denominació de “Certificacions auditores sense realització d’ auditoria” o sota
la qualificació de "revisions limitades" / "auditories de regularitat". En aquest
últim cas, les normes tècniques d'auditoria a aplicar seran les del sector públic
aprovades per resolució de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat,
sent supletòries les del Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en
aplicació d'allò que disposa l'article 220.3 TRLRHL
SEGONA.- La persona titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals
presentarà, a efectes de coneixement del Ple de l’ajuntament en el termini de
tres mesos a partir de l'aprovació definitiva del pressupost general per a 2013,
el Pla d'Auditories i d’actuacions de control financer per a l'esmentat exercici,
referit als estats i comptes anuals de l'any 2012 dels ens sotmesos a auditoria
financera i control financer, en el que es determinarà el calendari per la
contractació externa i el límit temporal d'execució, que en cap cas haurà de
superar el 31 de maig de 2013. Així mateix aquest pla comprendrà: Les
certificacions auditores sense realització d’auditoria que es derivin de les
subvencions concedides i satisfetes amb càrrec als pressupostos de 2011, les
revisions limitades i auditories financeres que afectin als contractes de gestió
interessada, concessions administratives, contractes programa i encomanes
de gestió efectuades per l’Ajuntament, així com el control financer del
compliment dels plans de sanejament aprovats per les societats municipals,
previst en l’article 18 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general
d’estabilitat pressupostària així com qualsevol altre contracte que determini
aquest sistema de control.
TERCERA.1) La persona titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals podrà
exceptuar, mitjançant resolució administrativa i previ informe de la Intervenció
General, que determinades partides pressupostàries, que operant sota el
sistema de bestretes de caixa fixa, ho facin sota la qualificació de despeses a
justificar.
2) Als efectes de determinar la base de càlcul del límit màxim de
bestretes de caixa fixa a disposició de les habilitacions de les diferents àrees
que composen aquesta Administració i que no poden superar el 7% dels
crèdits dotats inicialment al capítol II de cada secció pressupostària, no es
tindran en compte aquells crèdits que, per aplicació de l’article 29 d’aquestes
Bases, hagin d’operar sota el sistema de gestió centralitzada. El límit
quantitatiu del 7% no serà d'aplicació per a l'habilitació especial per la
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devolució d’ingressos, fixant-se la quantia a disposició de la mateixa
mitjançant resolució de la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, a proposta de la Tresoreria General i amb informe de la Intervenció;
i a l’Àrea de Promoció Econòmica en la que es tindrà en compte per al càlcul
inicial la incorporació de romanents.
3) No obstant l’anterior, la base de càlcul de límit de les bestretes de
caixa fixa, regulades al paràgraf segon, es podrà modificar una sola vegada,
durant l’exercici pressupostari, a partir de 30 de juny de 2013, afegint-li a la
base de càlcul inicial l’import dels crèdits que s’hagin generat quan l’habilitació
operi habitualment amb programes que tinguin despeses amb finançament
afectat així com per a fer front al pagament les subvencions inferiors a 600€,
regulades a l’article 25.7b) d’aquestes bases. No obstant l‘anterior, la
modificació requerirà l’informe favorable de la Tresoreria General en el que es
delimiti que l’augment no va en detriment de la liquiditat del sistema, i de
l’habilitat amb el vist i plau del tinent d’alcalde o regidor de l’àrea corresponent
justificant la necessitat dels fons destinats a subvencions.
4) Per a l’exercici 2013 i següents, la Caixa pagadora o l’habilitació de
pagaments i caixa descentralitzada,a la seu central de la Tresoreria General,
podrà alliberar crèdits de tercers creditors per devolució d’ingressos indeguts
fins la quantitat de 600,00 euros.
QUARTA.- Les societats privades municipals amb capital íntegrament
municipal elaboraran la següent informació:
•
•
•
•
•
•
•

Semestralment un document informatiu de la gestió econòmico financera
adaptat als models i instruccions facilitades per la Intervenció General
Anualment i juntament amb els comptes anuals un informe amb la
informació següent:
Programes d’actuació plurianual. Informaran per a cada objectiu l’import
executat en l’exercici, les desviacions produïdes així com el percentatge
realitzat sobre el previst
Informació sobre els pressupostos d’explotació i de capital. En concret
sobre els imports previstos, els executats i les desviacions i percentatges
del realitzat respecte del previst
Informació sobre les subvencions i altres aportacions rebudes
Adquisicions d’immobilitzat material i immaterial
Informació relativa a l’estat d’execució dels contractes programa i/o
encomanes de gestió i del seu grau de compliment. En concret : Per a
cada anualitat: Compliment dels objectius establerts, ingressos rebuts
respecte dels previstos, desviacions produïdes i percentatges de desviació
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•

•

Informació sobre les despeses de personal: Evolució de la plantilla,
despesa i plantilla mitjana en l’exercici que es tanca i variació respecte
l’anterior. Causes de les modificacions de la plantilla: Altes, baixes
indemnitzacions i sistema de selecció
Informació sobre els avals rebuts: Tipus, import i entitat prestatària

La persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, a proposta
de la Intervenció General dictarà les normes de desenvolupament i els models
de documentació a utilitzar per l’elaboració de la documentació assenyalada
en aquest apartat.
CINQUENA.- Es faculta la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals perquè, previ informe de la Secretaria General i la Intervenció
General, dicti les normes necessàries conduents a l’harmonització de
l’Inventari General de Béns i Drets de la corporació amb l’Immobilitzat de la
comptabilitat per donar compliment a la Regla 16 de la Instrucció del model
normal comptabilitat local, aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de
novembre.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- S'autoritza la Junta de Govern Local perquè a proposta de la
persona titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals aprovi les resolucions
que siguin necessàries per al desenvolupament, l'execució i el compliment
d’aquestes Bases d’execució.
SEGONA.- S'autoritza la Junta de Govern Local perquè a proposta de la
persona titular de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Generals dins dels sis mesos a
comptar des de el dia 1 de gener de l’any 2013, aprovi el reglament intern que
desenvolupi el sistema d’indemnitzacions per raó del servei previst a l’article
11 d’aquestes Bases d’execució
TERCERA.- Aquestes Bases d'execució entraran en vigor el dia següent de
l'aprovació definitiva del pressupost general, sense perjudici de que la seva
efectivitat s'entengui des del dia 1 de gener de 2013

TERCER.- APROVAR inicialment la plantilla del persona al servei de
l’ajuntament, d’acord amb el detall següent:
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PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT
Grup Places
PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb habilitació de caràcter
estatal
Subescala secretaria
Categoria superior
Secretari/ària general del ple
A1
1
Vicesecretari/ària-Secretari/ària tècnic/a JGL
A1
1
Subescala intervenció-tresoreria
Categoria superior
Interventor/a general municipal
A1
1
Viceinterventor/a-Funció comptable
A1
1
Tresorer/a
A1
1
Personal directiu
Gerent/a municipal
A1
1
Director/a de serveis
A1
3
Director/a de l’Assessoria Jurídica
A1
1
Director/a de l’Òrgan de Gestió Tributària
A1
1
Escala d’administració general
Subescala tècnica
A1
2
Subescala administrativa
C1
408
Subescala auxiliar
C2
84
Subescala subalterna
AP
120
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnics/ques superior
Analista
A1
3
Arquitecte
A1
8
Enginyer/a
A1
2
Llicenciat en filosofia i lletres
A1
1
Titulat/ada superior universitari/ària
A1
173
Classe tècnics/ques mitjans/anes
Ajudant/a tècnic/a sanitari/ària-Diplomat/ada
A2
13
en infermeria
Aparellador/a-Arquitecte/a tècnic/a
Assistent/a social-Diplomat/ada en treball
social
Educador/a
especialitzat/ada-Diplomat/ada
en educació social

Vacants

1
0

0
0
0
1
3
1
1
0
76
23
21

0
0
1
0
20
0

A2
A2

23
40

5
5

A2

21

4
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Enginyer/a tècnic/a agrícola
Enginyer/a tècnic/a en obra pública
Perit/a-Enginyer/a tècnic/a
Tècnic/a mitjà/ana en relacions públiques
Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària
Topògraf/a-Enginyer/a tècnic/a en topografia
Classe tècnics/ques auxiliars
Delineant/a
Tècnic/a auxiliar
Subescala serveis especials
Classe comeses especials
Agent/a executiu/va
Agent/a tributari/ària
Auxiliar inspecció sanitat
Consultor/a
Delineant/a–Projectista sistemes informàtics
Dinamitzador/a
Director/a de mercat
Gestor/a esportiu/va
Informador/a
Inspector/a de consum
Inspector/a d’obres i serveis
Inspector/a de rendes i exaccions
Operador/a
Operador/a-Programador/a
Preparador/a
Programador/a
Programador/a “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 disseny
Tècnic/a esportiu/va
Telefonista
Titulat/ada mitjà/ana gestió hisendes locals
Treballador/a familiar
Classe policia local
Escala superior
Superintendent/a

A2
A2

4
4

1
0

A2
A2
A2
A2

13
1
70
1

4
1
2
0

C1
C1

3
25

0
3

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

6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
1
6
2
2
1
2
50
1
1
11
2
1
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
2

A1

1

0
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Intendent/a
Intendent/a major
Escala intermèdia
Sotsinspector/a
Sergent/a
Escala bàsica
Caporal/a
Agent/a
Classe personal d’oficis
Encarregat/ada
Mestre/a
Oficial/a
Ajudant/a
PERSONAL LABORAL
Branca administrativa
Titulat/ada superior
Titulat/ada mitjà/ana
Administratiu/va
Auxiliar
Branca tècnica
Tècnic/a superior
Compaginador/a
Delineant/a-Projectista
Director/a d’art
Tècnic/a mitjà/ana
Tècnic/a cultural
Tècnic/a esportiu/va-Administratiu/va
Tècnic/a informàtic/a
Operador/a
Tècnic/a auxiliar
Branca d’oficis
Oficial/a
PERSONAL EVENTUAL
Assessor/a d’alcaldia
Assessor/a tècnic/a de mitjans comunicació
Assessor/a tècnic/a de plans territorials
Assessor/a tècnic/a de seguretat
Assessor/a tècnic/a de nivell 1
Assessor/a tècnic/a de nivell 2
Assessor/a tècnic/a de nivell 3
Assessor/a de grups municipals

A1
A1

2
1

0
0

C1
C1

6
18

1
2

C2
C2

35
360

0
35

C1
C1
C2
AP

2
5
76
20

0
1
4
3

A1
A2
C1
C2

2
6
6
10

0
0
0
0

A1
A2
A2
A2
A2
B/C
B/C
B/C
C1
C1

10
1
1
1
11
1
2
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C2

1

0

-

1
1
1
3
7
3
3
7

0
0
0
0
0
0
0
0
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QUART.- EXPOSAR al públic aquests acords, amb l’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant
els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que considerin oportunes.
CINQUÈ.- ENTENDRE definitivament adoptats els acords en el cas que no es
presentin reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resum per capítols de cadascun
dels pressupostos que integren el pressupost general i la plantilla.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció general i al Servei de
Recursos Humans.
SETÈ.- TRAMETRE una còpia del pressupost general i de la plantilla
definitivament aprovats a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
El grup municipal de Plataforma per Catalunya s’abstindrà del punt número 6,
votarà favorablement al 7 i al 8 i s’abstindrà del punt número 9 i punt número
10.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Votem favorablement els cinc dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, el grup municipal de Convergència i Unió s’abstindrà en el punt número 6 i
votarà a favor del número 7, 8, 9 i 10.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, el Partit Popular vota a favor del 6, del 7, del 8 i abstenció al 9 i al 10.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, si no hi ha cap intervenció més, procedim a la Comissió Permanent
de Benestar i Serveis a les Persones.

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

DICTAMEN 6.PER VALIDAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE
L’AJUNTAMENT A FAVOR DE L’EMPRESA DAPP PUBLICACIONES
JURÍDICAS S.L., PER LA SUBSCRIPCIÓ A LA PUBLICACIÓ “LAS
SITUACIONES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. BASE DE DATOS
DE SEGURIDAD PÚBLICA E INTERVENCIÓN POLICIAL. RENOVACIÓN
2011/2012” PER UN IMPORT DE 197,08 EUROS IVA INCLÒS.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 6 vots d’abstenció dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió del tinent d’Alcaldia de Seguretat, Convivència i
Civisme s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir a la
convalidació i el reconeixement de la despesa derivada de la subscripció a la
publicació “Las situaciones de los extranjeros en España. Base de datos de
seguridad pública e intervención policial. Renovación 2011/2012”, per un
import de 197,08 euros (189,50 euros més 7,58 euros d’IVA) (RC-16/2012).
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdit
com a conseqüència del subministrament realitzat, pel que s’hauria de
reconèixer el crèdit a favor de l’empresa DAPP Publicaciones Jurídicas, S.L.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import de 197,08 euros
(189,50 euros més 7,58 euros d’IVA) es podrà formalitzar amb càrrec a la
partida 04.1300.220.01.50 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
d’existència de crèdit 120034769 de data 16 d’octubre, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcaldia, titular de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, la conversió
administrativa de les actuacions administratives realitzades corresponents a la
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despesa derivada de la subscripció a la publicació “Las situaciones de los
extranjeros en España. Base de datos de seguridad pública e intervención
policial. Renovación 2011/2012” (RC-16/12).
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor l’empresa
DAPP Publicaciones Jurídicas, S.L., amb NIF B31596968, per import de cent
noranta-set euros amb vuit cèntims (197,08 euros) (189,50 euros més 7,58
euros d’IVA) corresponent a la factura número 20.114.619 de data 16 d’agost
de 2011, per la subscripció a la publicació “Las situaciones de los extranjeros
en España. Base de datos de seguridad pública e intervención policial.
Renovación 2011/2012”.
TERCER.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per un import total de 197,08
euros (189,50 euros més 7,58 euros d’IVA) es podrà formalitzar amb càrrec a
la partida 04.1300.220.01.50 del pressupost municipal de 2012, segons
certificat d’existència de crèdit 120034769 de data 16 d’octubre, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.
QUART.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el
que disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
CINQUÈ.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la secció
econòmica i a l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.

PER CORREGIR UNA ERRADA MATERIAL EN EL PLA
DICTAMEN 7.D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PLASEQCAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

QUE durant el procés d’elaboració i aprovació del Pla d’Actuació Municipal
PLASEQCAT, aprovat definitivament en sessió plenària de data 27 de març
de 2012, es van celebrar eleccions municipals i es va anomenar un nou
cartipàs municipal. Que per una errada administrativa no es van modificar, en
els exemplars del Pla d’Actuació Municipal PLASEQCAT, les referències que
es feien a la Tinença d’Alcaldia de Governació; en l’actualitat i, des de
l’aprovació del nou cartipàs, Tinença d’Alcaldia de Seguretat, Convivència i
Civisme; per aquest fet s’ha de procedir a la modificació de totes aquelles

…/…

149

referències relatives a la tinença d’Alcaldia de Governació i el seu titular, que
apareixien al Pla d’Actuació Municipal PLASEQCAT i substituir-les per:
Tinença d’alcaldia de Seguretat, Convivència i Civisme.
VIST l’informe emès per l’ assessoria jurídica de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
d’Espai Públic
ACORDA:
PRIMER.CORREGIR els exemplars del Pla d’Actuació Municipal
PASEQCAT, en el sentit de subtituir les referències a la Tinença d’Alcaldia de
Governació per Tinença d’Alcaldia de Seguretat, Convivència i Civisme.
SEGON.- TRAMETRE aquest acord, juntament amb la resta de la
documentació necessària, al Departament d’Interior Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya als efectes de l’homologació del
Pla d’Actuació Municipal PASEQCAT per part de la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya.

PER CORREGIR UNA ERRADA MATERIAL EN EL PLA
DICTAMEN 8.D’ACTUACIÓ MUNICIPAL INUNCAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

QUE durant el procés d’elaboració i aprovació del Pla d’Actuació Municipal
INUNCAT, aprovat definitivament en sessió plenària de data 27 de març de
2012, es van celebrar eleccions municipals i es va anomenar un nou cartipàs
municipal. Que per una errada administrativa no es van modificar, en els
exemplars del Pla d’Actuació Municipal INUNCAT, les referències que es feien
a la Tinença d’Alcaldia de Governació; en l’actualitat i, des de l’aprovació del
nou cartipàs, Tinença d’Alcaldia de Seguretat, Convivència i Civisme; per
aquest fet s’ha de procedir a la modificació de totes aquelles referències
relatives a la tinença d’Alcaldia de Governació i el seu titular, que apareixien al
Pla d’Actuació Municipal INUNCAT i substituir-les per: Tinença d’alcaldia de
Seguretat, Convivència i Civisme.
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VIST l’informe emès per l’ assessoria jurídica de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
d’Espai Públic
ACORDA:
PRIMER.CORRETGIR els exemplars del Pla d’Actuació Municipal
INUNCAT, en el sentit de substituir les referències a la Tinença d’Alcaldia de
Governació per Tinença d’Alcaldia de Seguretat, Convivència i Civisme.
SEGON.- TRAMETRE aquest acord, juntament amb la resta de la
documentació necessària, al Departament d’Interior Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya als efectes de l’homologació del
Pla d’Actuació Municipal INUNCAT per part de la Comissió de Protecció Civil
de Catalunya.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 9.PER A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA D’UNA SEGONA
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 6 DE FEBRER DE 2008
ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA SOCIETAT URBANÍSTICA
METROPOLITANA
DE
REHABILITACIÓ
I
GESTIÓ
SA,
PEL
DESENVOLUPAMENT DEL
SECTOR DELIMITAT PELS CARRERS
PRIMAVERA, FLORIDA, LLEVANT I L’AVINGUDA DE MIRAFLORES.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 7 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta
exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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Atesa la col·laboració entre les Administracions municipal i comarcal en
matèria d’actuacions de renovació urbana, gestió urbanística, rehabilitació i
execució de promocions d’habitatge protegit va ser formalitzada mitjançant la
signatura d’un conveni marc de data 26 de març de 1998; i posteriorment
ampliada a les actuacions relatives a la construcció i explotació
d’aparcaments, segons acords adoptats pel Ple Comarcal en sessió de 23
d’octubre de 2001 i per la Comissió de Govern municipal en sessió de 12 de
novembre del mateix any. Aquest marc de col·laboració va ser actualitzat
mitjançant un nou Conveni Marc de data 2 de març de 2009, configurant les
societats comarcals REGESA i REGESA APARCAMENTS, no només com a
mitjans propis del Consell Comarcal, sinó també dels ajuntaments dels
municipis que integren la comarca del Barcelonès.
Atès que, la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió S.A.
(REGESA) és una empresa pública de naturalesa privada i forma anònima i
actua com a mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal del Barcelonès,
així com dels ajuntaments que integren la comarca i dels ens instrumentals
que en depenen, dels quals pot rebre encàrrecs i encomanes de gestió, als
efectes del que es preveu a la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic.
Atès que, en data 6 de febrer de 2008, l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i REGESA van subscriure un Conveni Marc de col·laboració pel
desenvolupament urbanístic del sector de reforma interior delimitat pels carrer
de Primavera, de Florida, l’avinguda Miraflores i de Llevant, en virtut del qual
es va redactar un Avanç de planejament que incorporava un estudi per a
l’avaluació de la viabilitat econòmica de l’actuació, així com una planificació
temporal per a la redacció del corresponent planejament i la posterior gestió
per a l’obtenció del sòl, en el seu cas. L’esmentat conveni preveia la
possibilitat de complementar l’encàrrec inicial mitjançant addendes per
estudiar i concretar les actuacions posteriors.
Així, en data 16 d’octubre de 2009, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i
REGESA van subscriure una addenda al Conveni de 6 de febrer de 2008, on
s’encarregà a REGESA la redacció de la Modificació del Pla General
Metropolità en l’àmbit comprés entre els carrers Primavera, Florida, l’avinguda
de Miraflores i Llevant pel cas que fos necessària, la seva tramitació. El
document de planejament va ser lliurat a l’Ajuntament el mes d’abril de 2010
amb tota la documentació necessària per a la seva tramitació.
Atès que, la conjuntura actual del mercat immobiliari, la forta restricció del
crèdit en el sector i atenent l’envergadura de l’operació així com el compromès
equilibri econòmic que resulta de l’estudi econòmic acompanyat al
planejament, a criteri de l’Ajuntament és convenient que amb caràcter previ a
la decisió sobre la seva tramitació, l’esmentat estudi econòmic compti amb un
major grau de concreció sobre l’estat dels edificis a substituir, les activitats
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econòmiques que s’hi desenvolupen, l’estat de conservació, el seu grau
d’ocupació i la configuració de les unitats familiars que s’hauran de reallotjar,
l’esclariment dels títols d’ocupació de les famílies especialment dels
arrendaments, dades totes elles, que no consten en els registres públics i que
poden tenir un impacte econòmic rellevant. Per tal d’assolir aquest objectiu es
considera necessari portar a terme un estudi de camp en el sector, amb visites
directes als immobles i verificació de dades amb els titulars, la qual cosa
permetrà disposar d’una informació més acurada i alhora ajustar a la realitat
l’estudi econòmic del Pla.
Per tot això, ambdues parts, aquest Ajuntament i REGESA, han elaborat una
segona addenda al Conveni marc de 6 de febrer de 2008, en la qual es
concreten els treballs que s’han de dur a terme, la durada i el seu cost
econòmic.
Vistos els informes emesos pels Serveis tècnics i jurídics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà.
Atès que l’aportació a favor de Regesa suposa una despesa total de 23.595
Euros, corresponents a 19.500 € més 4.095 € de l’IVA corresponent i anirà a
càrrec de la partida pressupostària 0615507230000, 0615507230060,
0615007230092 i 0615007230090 per l’any 2012 segons els Documents
Comptables RC 120020854, 120020853, 120020855 i 120009868, expedits
per la Intervenció General els dies 15 de febrer i 4 de juny de 2012, amb
càrrec als pressupostos Generals de l’Ajuntament per l’any 2012.
Atès que, la competència per a l’adopció dels acords és del Ple d’acord amb
allò que preveu l’article 123.1.j) de la Llei de bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’alcaldia d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai
Públic,
ACORDA,
PRIMER.- APROVAR la segona addenda al Conveni de col·laboració de 6 de
febrer de 2008, a signar entre aquest Ajuntament i la Societat Urbanística
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA, pel desenvolupament del sector
delimitat pels carrers de Florida, Primavera, Llevant i l’Avinguda de Miraflores,
del següent tenor literal:
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 6 DE FEBRER DE 2008 ENTRE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I LA SOCIETAT URBANÍSTICA
METROPOLITANA DE REHABILITACIÓ I GESTIÓ, SA PEL DESENVOLUPAMENT DEL
TREBALL DE CAMP DE LES ENTITATS INCLOSES EN EL SECTOR DE REFORMA
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INTERIOR DELIMITAT PELS CARRER PRIMAVERA, FLORIDA, AVINGUDA MIRAFLORES I
LLEVANT

A l’Hospitalet de Llobregat, el..... de...........................de 2012.

REUNITS
D’una part,
D’altra part,
ACTUEN
El Sr/a
El Sr/a

ANTECEDENTS
I.- La col·laboració entre les Administracions municipal i comarcal en matèria d’actuacions de
renovació urbana, gestió urbanística, rehabilitació i execució de promocions d’habitatge
protegit va ser formalitzada mitjançant la signatura d’un conveni marc de data 26 de març de
1998; i posteriorment ampliada a les actuacions relatives a la construcció i explotació
d’aparcaments, segons acords adoptats pel Ple Comarcal en sessió de 23 d’octubre de 2001 i
per la Comissió de Govern municipal en sessió de 12 de novembre del mateix any. Aquest
marc de col·laboració va ser actualitzat mitjançant un nou Conveni Marc de data 2 de març de
2009, configurant les societats comarcals REGESA i REGESA APARCAMENTS, no només
com a mitjans propis del Consell Comarcal, sinó també dels ajuntaments dels municipis que
integren la comarca del Barcelonès.
II.- Segons l’article 1 dels seus estatuts socials, REGESA actua com a mitjà propi i servei
tècnic del Consell Comarcal del Barcelonès, així com dels Ajuntaments que integren la
comarca i dels ens instrumentals que en depenen, dels quals pot rebre encàrrecs i
encomanes de gestió, als efectes del que es preveu a la Llei 30/2007 de Contractes del
Sector Públic.
III.- En data 6 de febrer de 2008, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i REGESA van
subscriure un Conveni Marc de col·laboració pel desenvolupament urbanístic del Sector de
Reforma Interior delimitat pels carrers Primavera, Florida, Avinguda Miraflores i Llevant, en
virtut del qual es va redactar un Avanç de planejament que incorporava un estudi per a
l’avaluació de la viabilitat econòmica de l’actuació, així com una planificació temporal per a la
redacció del corresponent planejament i la posterior gestió per a l’obtenció del sòl, en el seu
cas. L’esmentat conveni preveia la possibilitat de complementar l’encàrrec inicial mitjançant
addendes per estudiar i concretar les actuacions posteriors.
IV.- En data 16 d’octubre de 2009, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i REGESA van
subscriure una addenda al Conveni de 6 de febrer de 2008, on s’encarregà a REGESA la
redacció de la Modificació del Pla General Metropolità de l’àmbit comprés entre els carrers
Primavera, Florida, Av. Miraflores i Llevant i pel cas que fos necessària, la seva tramitació. El
document de planejament va ser lliurat a l’Ajuntament el mes d’abril de 2010 amb tota la
documentació necessària per a la seva tramitació.
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V.- Davant la conjuntura actual del mercat immobiliari, la forta restricció del crèdit en el sector i
atenent l’envergadura de l’operació així com el compromès equilibri econòmic que resulta de
l’estudi econòmic acompanyat al planejament, a criteri de l’Ajuntament és convenient que amb
caràcter previ a la decisió sobre la seva tramitació, l’esmentat estudi econòmic compti amb un
major grau de concreció sobre l’estat dels edificis a substituir, les activitats econòmiques que
s’hi desenvolupen, l’estat de conservació, el seu grau d’ocupació i la configuració de les
unitats familiars que s’hauran de reallotjar, l’esclariment dels títols d’ocupació de les famílies
especialment dels arrendaments, dades totes elles, que no consten en els registres públics i
que poden tenir un impacte econòmic rellevant. Per tal d’assolir aquest objectiu es considera
necessari portar a terme un estudi de camp en el sector, amb visites directes als immobles i
verificació de dades amb els titulars.
La possibilitat de realitzar aquest treball de camp ha estat prèviament consensuat amb els
representants del col·lectiu de veïns, sense la col·laboració dels quals seria impossible portarlo a terme.
VI.- Que la Junta de Govern Local del Consell Comarcal del Barcelonès, en sessió celebrada
el ....... de ....... de 2011 i el Ple municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en
sessió celebrada el dia . de...... de 2012, van autoritzar la present Addenda.
Per tot l’exposat,
ACORDEN
Primer.- Objecte
És objecte del present Conveni la formulació d’una encomana de gestió per part de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a favor de REGESA, per tal de portar a terme les
tasques que a continuació es defineixen, així com la seva compensació econòmica.
L’objecte de l’encàrrec consisteix en el desenvolupament de les tasques d’estudi a realitzar a
totes les entitats incloses en el sector, amb la finalitat d’obtenir una informació més acurada i
actualitzada en relació amb la titularitat, ocupació, característiques tècniques i estat de
conservació de les mateixes, així com la situació de les activitats que es duen a terme en els
locals comercials. El treball de camp, consistirà en la inspecció dels habitatges i locals
inclosos en l’àmbit en fase d’estudi, per tal d’actualitzar la informació ja obtinguda i completarla amb la proporcionada pels titulars dels drets.
L’obtenció d’aquesta informació permetrà, d’una banda, disposar d’una informació més
acurada sobre el nombre de famílies afectades, els drets que ostenten, l’estat de conservació
dels immobles i la situació de les activitats, per tal d’ajustar a la realitat l’estudi econòmic de la
Modificació del Pla General Metropolità; i d’altra banda, copsar la sensibilitat dels titulars dels
drets afectats envers l’execució de l’actuació urbanística.

Segon.- Contingut de l’estudi
Amb la informació obtinguda es redactarà un dossier que serà lliurat a l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i que es distribuirà en quatre documents independents:
Doc. 1 Titularitat dels habitatges i locals comercials
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Actualització i concreció de la situació patrimonial de les finques des de la redacció del
document de planejament, i verificació de possibles situacions de titularitats pendents de
regularització en el Registre de la Propietat, defuncions, herències pendents d’inscripció, o
noves càrregues registrals, etc.
Doc. 2 Ocupació dels habitatges
Concreció del règim d’ocupació dels habitatges per verificar si és el propietari qui resideix, si
es troba llogat, el tipus de contracte de lloguer, o si ens trobem davant qualsevol altre dret
personal d’us (usdefruit, precari, etc) de l’habitatge. Així mateix es completarà la informació de
la composició familiar i les persones que conviuen dins la mateixa entitat, per tal d’identificar
les necessitats de reallotjament.
Doc. 3 Tipologia i característiques tècniques dels habitatges
Descripció de l’estat real dels habitatges, la realització d’obres d’adequació i/o millora recents,
etc. També es descriurà el programa funcional (actual) de l’habitatge.
Doc. 4 Activitats locals
Informació obtinguda de les diverses activitats que s’estan desenvolupant en l’àmbit objecte
d’estudi com ara el tipus d’activitat, títol d’ocupació, superfície local, personal, entre d’altres,
amb l’objectiu de poder estudiar diverses propostes de trasllat provisional i/o definitiu. També
es farà constar si el propietari és el titular de la mateixa o bé és una tercera persona qui la
desenvolupa.
Tota aquesta documentació es plasmarà en unes fitxes tècniques que incorporaran fotografies
que testimoniaran les dades de l’informe. S’adjunten d’Annex I els Models de Fitxes que
s’empraran per recaptar la informació.

Tercer.- Equip Tècnic
L’equip de treball que coordinarà les tasques descrites estarà format per dues persones (perfil
d’arquitecte tècnic i administratiu) encarregades de la realització de les visites i la recopilació i
l’anàlisi de la informació obtinguda. Aquest equip disposarà de tot el suport necessari tant a
nivell jurídic, comercial, informàtic i tècnic per part del personal de REGESA.

Quart.- Durada i lliurament del treball
REGESA lliurarà a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat el dossier descrit en el pacte
primer en el termini de 4 mesos. Les tasques de visita i inspecció necessàries per a la
realització de l’estudi objecte de la present encomana de gestió es realitzaran en un termini
de 2 mesos a comptar del dia d’avui, d’acord amb les previsions que s’especifiquen en l’Annex
II-Planning i l’Annex III-Programació de visites, que s’hauran de concertar amb els residents.
Per a l’elaboració de l’informe final i els seus efectes en l’estudi econòmic financer de la
MPGM es requeriran 2 mesos més.

Cinquè.- Cost dels treballs i forma de pagament
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Les parts han acordat establir el cost dels treballs objecte del present encàrrec en la quantitat
de DINOU-MIL CINC-CENTS EUROS (19.500,00 €) més IVA, que serà abonat a REGESA en
un sòl pagament, un cop lliurat el document, i en el termini màxim de 30 dies naturals contra la
presentació de la corresponent factura.
I en prova de conformitat, signen el present document, per duplicat exemplar, en el lloc i data
ressenyat a l’encapçalament.”

SEGON.- TRAMETRE còpia de la segona addenda al conveni de 6 de febrer de
2008, aprovada en l’acord anterior, juntament amb una certificació de la
Secretaria General de l’Ajuntament de l’acord, al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos en
l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals.
TERCER.- APROVAR l’aportació a Regesa per un import de 19.500,00 € (Dinou
mil cinc-cents €) més un IVA de 4.095 € que fa un import total de 23.595 € (vint-itres mil cinc-cents noranta-cinc €), que aniran a càrrec de les partides
pressupostàries, en quant a 3.426,56 € de la partida 0615507230000, en quant a
3.426,56 € a la partida 0615507230060, en quant a 8.370,94 € a la partida
0615007230092 i 8.370,94 € a la partida 0615007230090 dels Pressupostos
Generals de l’Ajuntament per l’any 2012, segons els documents comptables RC
núm. 120020854, 120020853, 120020855 i 120000136, expedits per la
Intervenció General el dia 4 de juny de 2012 i 15 de febrer de 2012.
QUART.- FACULTAR indistintament, a l’Alcaldessa i/o al tinent d’alcaldia d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, tan àmpliament com en dret sigui possible, per
a la signatura de la segona Addenda al Conveni aprovada en l’acord Primer
d’aquest Dictamen i per a quants actes a l’efecte siguin necessaris per al seu
compliment i desenvolupament.
CINQUÈ.- COMUNICAR els anteriors acords a la Societat Urbanística
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A.(REGESA), a l’Alcaldia-Presidència,
a l’àrea d’Hisenda i Recursos Generals i a l’Agència de Desenvolupament Urbà.

PER A L’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA
DICTAMEN 10.DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, SUBSCRIT EN DATA 14 DE MAIG DE
2012, PER AL PRIMER SEMESTRE DE 2013, RELATIU A L’OFICINA
D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 7 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta
exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA la minuta d’Addenda que ha estat tramesa a l’Oficina de l’Habitatge de
l’Hospitalet d’aquest Ajuntament per a la seva tramitació i aprovació, per part
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la pròrroga del Conveni de
col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, per al primer semestre
de 2013, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi.
ATÈS que en data 14 de maig de 2012, es va formalitzar l’esmentat Conveni
de col·laboració i encàrrec de gestions amb l’objecte d’instrumentar la
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i amb la finalitat principal d’assegurar la màxima
cobertura a la nostra ciutat en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts
relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la
ciutadania. a través de l’Oficina de Local d’Habitatge d’aquesta ciutat.
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 2009-2012
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.
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ATÈS que el Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge
2009-2012, dedica el capítol 5è a les oficines locals d’habitatge i a les borses
de mediació per al lloguer social, i preveu la subscripció de convenis per a
constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb les
administracions locals que tinguin desplegament territorial.
VISTOS els articles 97, 98 i 99 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen les
condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les
fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les contraprestacions
econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat.
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 el seu manteniment en aquesta ciutat per tal de
prestar un servei de proximitat a la ciutadania en matèria d’habitatge.
VISTA l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i encàrrec de
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat, subscrit en data 14 de maig de 2012, per al primer
semestre de 2013, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi.
VIST l’informe emès per l’assessoria jurídica de l’àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat.
VIST l’informe emès per la Directora de Serveis d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat favorable a l’aprovació de l’esmentada Addenda al Conveni
mencionat, segons la minuta elaborada.
ATÈS que per Decret d’Alcaldia número 9382, de 12 de desembre de 2011,
pel qual s’acorda la divisió de l’administració municipal d’aquest Ajuntament
en vuit àrees executives, es determina que correspon a l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme, i Sostenibilitat, la direcció i gestió de l’oficina municipal d’habitatge
així com l’activitat de mediació en el mercat de lloguer privat per incrementar
l’oferta de lloguer a preus per sota del mercat, mediant entre propietaris i
llogaters amb ingressos baixos (garantia de lloguer just).
VIST l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local en relació amb l’atribució al Ple municipal de l’acceptació de
les encomanes de gestió realitzades per altres administracions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, d’Espai Públic, d’Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai
Públic,
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ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta d’Addenda de pròrroga del Conveni de
col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, subscrit en data 14 de
maig de 2012, per al primer semestre de 2013, relatiu a l’Oficina d’Habitatge
situada en aquest municipi, que té el següent tenor literal:
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I
ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER AL
PRIMER SEMESTRE DE 2013, RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE
SITUADA EN AQUEST MUNICIPI
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 14/05/2012 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 d’habitatge situada en aquest municipi, que tenia per objecte 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 2009-2012.
2. En el pacte novè de l’esmentat conveni es preveia que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, 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.”
3. Atès que hi ha la previsió de prorrogar el decret que regula el Pla per al dret a
l’Habitatge 2009-2012, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en
prorrogar el conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local, amb la finalitat de
mantenir el seu funcionament durant el primer semestre de 2013,
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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, relatiu a l’oficina d’habitatge
situada en aquest municipi, pel període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny
de l’any 2013, el qual té per objecte 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, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions
i serveis relatius a l’habitatge.
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 14/05/2012, acordant
que les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per
al primer semestre del 2013, les següents:
2.1 L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del
conveni, serà de 23.306,00 €.
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de
31.074,50 €.
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 30 de juny de 2013, 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 pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i
adequat per finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2013.
5. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins el 30 de juny de 2013.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.”

SEGON.- FACULTAR al Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic, d’Urbanisme i
Sostenibilitat d’aquest Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible,
per a la signatura de l’Addenda aprovada en l’acord primer del present
dictamen i per a quants actes siguin necessaris per al seu desenvolupament,
vigència i efectivitat.
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TERCER.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Hospitalet, al Tinent d’Alcaldia
d’Espai Públic, d’Urbanisme i Sostenibilitat, al Servei d’Urbanisme, a la
Secretaria General, a la Tresoreria municipal i a la Unitat de pressupostos
d’aquest Ajuntament.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

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

SRA. ALCALDESSA
Pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya votarà en contra del punt número 11 i del punt
número 12, votarem favorablement al 13, 14, 15 i 16 i ens abstindrem del punt
número 17.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, votem favorablement de tots els dictàmens i en el dictamen 12,
vull agrair especialment al Sr. J. M. A., que ha estat el Secretari del Consell
Educatiu de Ciutat durant els darrers anys, la seva bona tasca al front
d’aquesta responsabilitat.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, per part de Convergència i Unió, ens abstindrem en el punt número 11 i
número 12, volem que es faci constar en Acta també el nostre agraïment al Sr.
A. per la tasca desenvolupada durant tots aquests anys, i votarem
favorablement a la resta de dictàmens, fins i tot el 17, ja que suposa una
reducció de 30.000 euros d’estalvi, amb aquest conveni que tenim amb
l'Ajuntament de Sant Boi, per la recollida d’aquests animals.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, el grup popular vota a favor dels dictàmens 13 al 17. Respecto al 11, nos
vamos a abstener, puesto que parece que es una desidia por parte del
responsable del área, llevamos 19 meses de gobierno y aún no se ha
constituido la Comisión Municipal de Normalización Lingüística, cuando el
propio reglamento de esta Comisión establece que tiene que tener un carácter
ordinario y debe reunirse dos veces al año y, además, con carácter, de forma
periódica debe informar al Pleno. Bueno, pues 19 meses que no se ha
constituido, está por escrito, no tengo ningún problema en sacar la carta y
enseñársela si usted dice que, evidentemente, es mentira, esta es la carta.
Y respecto al dictamen número 12, a ver Sr. Salmerón, usted ha dicho de la
austeridad, qué es austeridad y qué no es austeridad, usted ha hablado del
sacrificio de los trabajadores, ha alabado el trabajo de los funcionarios,
funcionarios públicos, no existe política pública sin trabajadores públicos, oiga,
si tan buenos son los trabajadores del Ayuntamiento de Hospitalet, que yo
creo que lo son, el cargo de cap de unidad de ciudad educadora, en lugar de
coger a una persona que nos viene de Cardedeu, la podía haber cogido usted
del Ayuntamiento de Hospitalet y nos hubiéramos ahorrado, creo yo que está
en 47.000 euros lo que cobra esta señora, que no dudo de su capacidad. Pero
escúcheme, si tan buenos son nuestros funcionarios, que yo creo que son los
mejores, no me traiga usted a nadie de Cardedeu, cójalo de la ciudad de
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Hospitalet, que sabrá mucho más de la ciudad que el que venga de Cardedeu
y póngalo usted como jefe de unidad de ciudad educadora.
Y Sra. Alcaldesa, yo la felicito por lo que hizo usted en La Farga, que yo le
pedí aquí que no nombrara al gerente y que cogiéramos a alguien de la casa,
porque nos ahorrábamos, me parece que eran 70 y pico mil euros, le felicito
por esa decisión. Yo le pido y dado que está en comisión de servicios, se
pueda revocar este nombramiento y cojamos a un funcionario del
Ayuntamiento, puesto que creo que esa es una buena medida de austeridad y
usted ha dado ejemplo a quien no lo ha cogido.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna intervenció?

SR. DEL RÍO
Sí, perdón, evidentemente abstención en el 11 y en contra del 12.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, Sra. Marín. Jo crec que el Sr. Juan Carlos del Río avui s’ha confós,
nosaltres portem avui una moció perquè no hi hagi animals al circ, no perquè
converteixi vostè en un circ aquest Ple. Ho dic perquè ja van dues afirmacions
en el Ple, en les quals està fent això, per un costat jo no sé que pretenia
vostès amb IKEA quan ens deia allò, potser un govern del Partit Popular
perdonaria els impostos a una gran multinacional, nosaltres no ho fem.
I respecte a l’altre tema, el tema del capítol 1 de la regidoria d’educació, Sr.
del Río, vostè no ha comparat el pressupost del 2013 amb el del 2012 i no va
estar atent quan s’aprovava l’organigrama d’aquest Ajuntament al març del
2012. I quan la regidoria d’educació, que per una disfunció històrica és l’única
regidoria que només ha tingut una secció al llarg de la seva història, més
tenint en compte que en els últims quatre anys hem treballat força, hem
augmentat el 50% del seu pressupost, hem passat de set a pràcticament onze
milions, de dues a sis bressols, de 400 a 1.300 alumnes de l’escola de
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música, hem fet plans educatius d’entorn, hem passat de 50 a 100
representants municipals als consells escolars de la ciutat, tenint això, doncs
hem guanyat en l’organigrama, evidentment, amb més feina, hem augmentat
en una secció i una unitat.
I també no s’ha llegit el pressupost quan ha vist o no ho ha vist, que el capítol
1 d’educació ha davallat en 200.000 euros, hem estalviat 200.000 euros a la
regidoria d’educació, en aquest 2013, en personal. A més, s’han jubilat dues
persones, una tècnica i un conserge i s’han cedit deu conserges que cobriran,
a partir del gener, serveis centrals de l'Ajuntament, altres serveis nous, Torre
Barrina, Blocs Florida, etc, i per tant, hem incorporat una persona,
evidentment, amb un procés absolutament legal, com és la comissió de servei,
de forma provisional, fins que puguem fer un concurs en el qual es presenti
tothom i aquesta persona, doncs cobrarà exactament el mateix
aproximadament que el que cobrava la persona que s’ha jubilat, la tècnica que
s’ha jubilat. Aquesta persona, que té un currículum extens i que no li explico,
perquè vostè el té perfectament i crec que no pot tenir cap tipus de queixa del
seu currículum, és una persona que portarà ciutat educadora, farà tots els
temes de participació ciutadana, la relació amb les AMPES, totes les cessions
d’usos d’equipaments i té un perfil absolutament idoni i, a més a més, és una
veïna de la nostra ciutat.
Per tant, vostè està qüestionant que els treballadors públics puguin tenir el
dret a les comissions de serveis i això és greu, perquè vostè està confonent
aquesta situació. Per tant, el resum és que la regidoria d’educació, doncs
disminueix en 200.000 euros el seu capítol de personal i, per tant, el que és
difícilment criticable en aquesta regidoria és que, com a mínim, substitueixi a
alguna de les persones que s’ha dit.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo, desde luego, no discuto en absoluto que existen
unos servicios especiales o las comisiones de servicio, claro que sí, pero yo lo
que estoy diciendo es que, hombre, si tenemos funcionarios aquí que son muy
buenos, que lo son ¡caray! no me lo traigas de fuera, cógemelo de aquí, que
ya lo tenemos. Y claro que ahorramos dinero, porque en lugar de pagar los
47.000 euros a alguien que viene de fuera, si ya lo tienes aquí trabajando te lo
ahorras, es muy sencillo, si es que no hay que hacer dos tardes de economía
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para entender esto. Y yo no hablo de legalidad, hablo de…, lo dijo su
compañero hace bien poco, que es de austeridad. Y mire, oiga, Séneca decía
que ningún vicio hay que no tenga disculpa y usted ha disculpado que la
número 20 de su lista es la que justamente ha colocado ahora en este puesto,
ganando 47.000 euros.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, en tot cas m’explicarà si algun company de govern, aquesta persona
marxa, una persona marxa de la seva regidoria, si no tindrà necessitat de
cobrir-la també, per tant, aquests números que vostè fa no són així. Aquest
Ajuntament, i li han dit, ha estalviat 1,1 milions en el capítol 1 en el 2013, i
vostè, pel que sembla, està anunciant una altra reforma laboral, potser
impedirà que les persones que militen en algun partit polític, no puguin ser
funcionaries públiques i no puguin demanar comissions de serveis, potser ho
està anunciant ja, aquesta reforma laboral. Per tant, jo li diria que vostès tenen
una voracitat tremenda per crear atur, per tant, les persones, malgrat
pertànyer a un partit polític, tenen dret a ser funcionaris públics, si guanyen un
concurs públic, com ha estat el cas d’aquesta senyora, i també tenen dret a
demanar una comissió de serveis, com vostè, entenc, com vostè és funcionari
de l'Ajuntament de Barcelona i veí de l'Hospitalet, en un moment donat, quan
deixi la política, és possible que vostè també pugui demanar una comissió de
serveis per venir a treballar a aquest Ajuntament de l'Hospitalet. En tot cas,
serà la seva decisió, però vostè tindrà aquest dret. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Me parece que va a tener que esperar Sr. del Río, para ser Alcalde digo, no
para ser funcionario. Molt bé, és broma, hem finalitzat els punts ordinaris de
l’Ordre del Dia, tal i com hem comentat a la Junta de Portaveus hi ha sis
urgències que van al Ple, demanaria a la Sra. Secretària que faci lectura de
l’Ordre del Dia d’aquestes urgències.
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SERVEIS A LES PERSONES

DICTAMEN 11.PER MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ
DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, NOMENADA PER L’AJUNTAMENT
PLE, EN SESSIÓ DE DATA 27 DE MAIG DE 2009.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 9 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots en
contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

VIST que la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística desenvolupa
l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya amb l’objectiu, entre d’altres,
de fomentar l’ús del català i normalitzar-lo en les administracions públiques,
tant en les seves actuacions internes com en les externes amb la resta del
territori de la Comunitat Autònoma, si bé, amb tots els respectes vers l’idioma
castellà i els seus usuaris.
VIST que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 20 de desembre de 2006, va
aprovar definitivament el Reglament d’ús de la Llengua Catalana a
L’Hospitalet de Llobregat, que es va publicar en el BOP número 22, de 25 de
gener de 2007.
VIST que L’article 23.1 de l’esmentat Reglament estableix que “l’encarregada
de garantir el compliment d’aquest Reglament, és la Comissió de
Normalització Lingüística, aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 3 de maig de
1999. Aquesta Comissió es reunirà amb caràcter ordinari almenys dues
vegades l’any per analitzar el compliment i el desplegament d’aquest
Reglament i extraordinàriament quan la convoqui el seu president/a per
iniciativa pròpia o a petició d’algun dels seus membres”.
VIST que l’Ajuntament Ple, en sessió de 27 de maig de 2009, va nomenar els
components de la Comissió de Normalització Lingüística.
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VIST l’informe de la cap de Servei d’Educació on es fa constar la necessitat de
modificar la composició de la Comissió, per adequar-la a l’actual cartipàs
municipal.
VIST l’informe emès per l’Assessora Jurídica.
VIST que l’article 123.1.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Serveis a les
Persones, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Serveis a les Persones,
ACORDA:
PRIMER.- MODIFICAR la composició de la Comissió de Normalització
Lingüística nomenada per l’Ajuntament Ple, en sessió de data 27 de maig de
2009, que estarà composada per:
El/la Tinent/a d’alcaldia, que tingui delegades les competències
Educació.
El/la Tinent/a d’alcaldia, que tingui delegades les competències
Hisenda i Recursos Generals.
El/la Tinent/a d’alcaldia que tingui delegades les competències
Benestar i Famílies.
El/la Regidor/a de govern que tingui delegades les competències
Cultura.
El/la Coordinador/a del Gabinet d’Alcaldia.
El/la Director/a del Centre de Normalització Lingüística.
SEGON.- NOMENAR els components de
Lingüística:

en
en
en
en

la Comissió de Normalització

Lluís Esteve Garnés

Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de
Serveis a les Persones, o persona en
qui delegui.

Maria Mercè Perea i Conillas

Tinenta d’alcaldia, titular de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals, o
persona en qui delegui.

M. Dolors Fernández Bosch

Tinenta d’alcaldia titular de l’Àrea de
Benestar i Famílies o persona en qui
delegui.
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Jaume Graells i Veguin

Antoni Rivera León

Alba Conesa Prunera

Regidor de govern de Cultura, o persona
en qui delegui
.
Coordinador del Gabinet d’Alcaldia, o
persona en qui delegui
.
Directora del Centre de Normalització
Lingüística i Presidenta de la Comissió
Tècnica de Normalització Lingüística, o
persona en qui delegui
.

TERCER.- Un tècnic del Servei d’Educació, designat pel Tinent d’alcaldia,
titular de l’Àrea de Serveis a les Persones, aixecarà acta de les reunions.
QUART.- NOMENAR president de la “Comissió de Normalització Lingüística”
a Lluís Esteve Garnés, Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Serveis a les
Persones i President del Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet
de Llobregat.
CINQUÈ.- AGRAÏR als components de l’anterior Comissió de Normalització
Lingüística el treball desenvolupat per a la consecució de la política lingüística
a L’Hospitalet.
SISÈ.- DONAR TRASLLAT dels presents acords als components de la
Comissió de Normalització Lingüística, a totes les àrees de l’Ajuntament, als
Grups Polítics Municipals, a la Secretaria Tècnica de la Junta de Govern
Local, al Comitè Unitari de Treballadors i a les Seccions Sindicals.

PER NOMENAR A LA SRA. N.M.M., CAP D’UNITAT DE
DICTAMEN 12.CIUTAT EDUCADORA, COM A SECRETÀRIA DEL CONSELL EDUCATIU
DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 7 vots en contra dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants
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de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

VIST que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de març de 2012, va
aprovar l’estructura orgànica i funcional de l’administració municipal i el nou
organigrama de l’Àrea de Serveis a les Persones.
VIST que el nou organigrama de l’Àrea de Serveis a les Persones incorpora la
Unitat Ciutat Educadora que ha de dur a terme, entre d’altres, les funcions
relatives al Consell Educatiu de L’Hospitalet.
VIST que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 3 de juny de 2008, va nomenar
el Sr. J.M.A.E., en aquell moment cap de Secció d’Educació, com a Secretari
del Consell Educatiu de L’Hospitalet.
VIST allò establert al Reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet vigent
des del dia 25 de gener de 2012.
VIST l’informe de la cap de Servei d’Educació.
VIST l’informe emès per l’Assessora Jurídica.
VIST l’article 123.1.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Serveis a les
Persones, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Serveis a les Persones,
ACORDA:
PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr.J.M.A.E., cap de
Secció d’Educació, com a Secretari del Consell Educatiu de L’Hospitalet,
aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió de data 3 de juny de 2008, tot valorant
la tasca realitzada pel Consell durant el temps que n’ha fet càrrec.
SEGON.- NOMENAR Secretària del Consell Educatiu de L’Hospitalet, a la
senyora N.M.M., cap d’Unitat de Ciutat Educadora.
QUART.- AQUESTS acords tindran efecte el mateix dia de la seva aprovació
pel Ple.
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CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT dels presents acords als components del
Consell Educatiu de L’Hospitalet, a la secretària nomenada, a l’anterior
secretari, al Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Serveis a les Persones, a la cap de
Servei d’Educació i a la Secretària General.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 13.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. W. P. B. M.
SA49/12. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant resolució núm. 8015/2012 de 8 d’octubre de 2012, La
Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies va incoar expedient
sancionador contra el Sr. W.P.B.M., amb domicili al carrer XXXXXX , de
l’Hospitalet de Llobregat, per infracció de la Llei 10/1999, per portar el gos
potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via pública i no disposar de
l’assegurança de responsabilitat civil que es requereix com a condició
indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser notificats a
l’imputat en data 17 d’octubre de 2012.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap
mitjà de prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 10 dies.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits
reglamentaris establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
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El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. W.P.B.M. mitjançant resolució núm.
8015/2012 de 8 d’octubre de 2012.
SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 9 de novembre de 2012 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. W.P.B.M., amb domicili al
carrer XXXXXX , de l’Hospitalet de Llobregat, per infracció de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
QUART. - IMPOSAR al Sr. W.P.B.M., amb domicili al carrer XXXXXX , de
l’Hospitalet de Llobregat, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció
que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrio ni corretja a la via
pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU
Sanció definitiva: 300,00.-euros.
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix
com a condició indispensable per la tinença de gossos potencialment
perillosos (art. 1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos
en el Registre general d’animals de companyia, el que contravé l’article
3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU infracció de l’article
7.3.b) de la Llei 10/99.
Sanció definitiva: 400,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap
de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i Inspecció i a la Intervenció General.
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DICTAMEN 14.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. L. F. T. D. A.
SA69/12. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant resolució núm. 8011/2012 de 8 d’octubre de 2012, La
Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies va incoar expedient
sancionador contra el Sr. L.F.T.A., amb domicili al carrer XXXXXXXXX, de
l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999, per portar el gos potencialment
perillós sense morrió a la via pública, i no disposar de l’assegurança de
responsabilitat civil que es requereix com a condició indispensable per la
tinença de gossos potencialment perillosos, i per la inclusió d’aquests gossos
en el Registre general d’animals de companyia.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser notificats a
l’imputat en data 17 d’octubre de 2012.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap
mitjà de prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 10 dies.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits
reglamentaris establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
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PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. L.F.T.A., amb domicili al carrer
XXXXXXXXX, de l’Hospitalet mitjançant resolució núm. 8011/2012 de 8
d’octubre de 2012.
SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 5 de novembre de 2012 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. L.F.T.A., amb domicili al
carrer XXXXXXXXX, de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
QUART. - IMPOSAR al Sr. L.F.T.A., amb domicili al carrer XXXXXXXXX, de
l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es
relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrio a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU
Sanció definitiva: 150,00.-euros.
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix
com a condició indispensable per la tinença de gossos potencialment
perillosos (art. 1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos
en el Registre general d’animals de companyia, el que contravé l’article
3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU infracció de l’article
7.3.b) de la Llei 10/99.
Sanció definitiva: 400,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap
de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i Inspecció i a la Intervenció General.

PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR J.G.S. PER
DICTAMEN 15.INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. SA 53/12 700 EUROS
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució 7893/2012, de 4 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador; l’ esmentat Decret i el Plec de càrrecs, van
ser objecte de notificació en el domicili de l’ imputat en data 17 d’octubre de
2012, com així consta en la corresponent diligència de notificació.
ATÈS que en l’ esmentada resolució incoatòria es comunicava l’ imputat
l’atorgament d’un termini de 15 dies per a fer al·legacions i proposar prova,
amb l’advertència de que, de no formular al·legacions en el termini expressat,
la instructora proposaria l’elevació de l’expedient per a la seva resolució
definitiva.
ATÈS que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap
mitjà de prova per part de l’interessat en l’ esmentat termini de 15 dies.
VIST que la resolució d’incoació ja conté un pronunciament precís sobre la
responsabilitat de la persona imputada.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. J.G.S.mitjançant resolució núm.7893
de 04.10.2012.
SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la
Instructora del procediment en data 04.10.12 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. J.G.S.amb domicili al
carrer XXXXXXXXXXXX. de l’Hospitalet , per infracció de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
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QUART. - IMPOSAR al Sr. J.G.S.amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXX
d’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es
relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via
pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, que es qualifica definitivament com a
GREU, i es sanciona definitivament amb 300,00.-euros.
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix
com a condició indispensable per la tinença de gossos potencialment
perillosos (art. 1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos
en el Registre general d’animals de companyia, el que contravé l’article
3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. El que constitueix infracció de
l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es qualifica definitivament com a
GREU, i es sanciona definitivament amb 400,00.- euros (art. 11.1 de
la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Cap de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i Inspecció i a la Intervenció
General.

PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. W.A.B.C. PER
DICTAMEN 16.INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. SA64/12
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant Resolució núm. 8142/2012, de 15 d’octubre, es va
incoar el present procediment sancionador.
ATÈS que l’esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta,
van ser notificats a l’interessat en data 22 d’octubre de 2012.
ATÈS que consta la presentació d’al·legacions per part de l’imputat en data 29
d’octubre de 2012, a les quals manifesta que disposa dels documents
necessaris per a la llicència de gossos perillosos.

…/…

176

ATÈS que aquestes al·legacions hauran d’ésser íntegrament desestimades
perquè tracten sobre temes aliens a l’objecte del present procediment.
VISTA la proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 5 de
novembre de 2012.
VISTA que l’esmentada proposta definitiva de qualificació de les infraccions,
així com la proposta definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
VIST l ‘ informe de l’assessoria jurídica del Servei de Salut.
VISTES les competències resolutòries del PLE, atorgades per l’article 123.1.p)
de la llei 7/1985, LBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei 10/1999, de 30/7,
modificada per l’article 49 de la llei 7/2004, de 18/7, de mesures fiscals i
administratives.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR INTEGRAMENT les al·legacions fetes per l’imputat
en data 29 d’octubre de 2012 i ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació
de les infraccins i la proposta inicial de sanció imputada, al Sr. W.A.B.C. (NIE
XXXXXXXXXXX), amb domocili al carrer XXXXXXXXXX, de l’Hospitalet.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora
del procediment en data data 5 de novembre de 2012 i en conseqüència
declarar provats els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al
Sr. W.A.B.C. (NIE
XXXXXXXXXXX), amb domocili al carrer XXXXXXXXXX, de l’Hospitalet.
QUART.- IMPOSAR al Sr. W.A.B.C. (NIE XXXXXXXXXXX), amb domocili al
carrer XXXXXXXXXX, de l’Hospitalet, la sanció que es relaciona amb la
quantitat següent:
1. QUALIFICACIO DEFINITVA: Portar el gos potencialment perillós sense
morrió a la via pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i
7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a GREU.
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SANCIO DEFINITIVA: 150,00.-euros.
2. QUALIFICACIO DEFINITVA: No disposar de l’assegurança de
Responsabilitat Civil que es requereix com a condició indispensable per
la tinença de gossos potencialment perillosos (art. 1.c) de la Llei
10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999
de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos. El que constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei,
que es qualifica com a GREU(art. 11.1 de la Llei 10/1999).
SANCIO DEFINITIVA: 400,00.- euros
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Cap de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i a la Intervenció General.

APROVAR
LA
MINUTA
DE
PRÓRROGA
I
DICTAMEN 17.MODIFICACIÓ PER L’ANY 2013 DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L‘HOSPITALET I
L’AJUNTAMENT DE SANT BOI EN DATA 1/03/2010 PER A LA CAPTURA,
RECOLLIDA, TRASLLAT, ASSISTÉNCIA I ACOLLIDA D’ANIMALS DE LA
CIUTAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Rio, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i, per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria
absoluta exigit en l’article 123.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
las bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que correspon als Ajuntaments la recollida i control dels animals
abandonats, perduts o ensalvatgits i el control dels animals salvatges urbans
(article 16 del DL 2/2008, de 15 d’abril, text refòs de la Llei de Protecció dels
animals).
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ATÈS que per a l’efectiu compliment d’aquest mandat legal, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat va subscriure, en data 1 de març de 2010, un conveni
interadministratiu amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb l’objecte
d’establir les normes de col·laboració entre ambdues administracions, per a la
captura, recollida, trasllat, assistència i acollida d’animals de la ciutat de
l’Hospitalet al refugi municipal d’animals de companyia ubicat al municipi de
sant Boi de Llobregat.
ATÈS que l’acord novè del conveni preveu la possibilitat de prorrogar
expressament la seva vigència per anys naturals, si no s’ha produït denúncia
fefaent amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització de la vigència
del conveni o de les seves pròrrogues. Així, el conveni es va prorrogar per
l’any 2012 mitjançant una “addenda” aprovada pel Ple municipal en sessió de
data 20 de desembre de 2011.
ATÈS que no s’ha produït cap denúncia per part de les parts, dintre del termini
establert al conveni.
VISTOS els arts. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el ROAS.

VISTES les funcions executives assignades a l’Àrea de Benestar i Famílies
mitjançant Decret de l’Alcaldia 9382/2011, de 12/12/2011, en matèria de salut.
VISTES les facultats delegades per l’Alcaldia -presidència en la Tinenta
d’Alcaldia de Benestar i Famílies, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.
9385/2011, de 12/12/2011, per tal d’efectuar propostes i dictàmens dirigits als
òrgans municipals competents, en matèries que tingui assignades.
ATÈS Que és òrgan competent per a l'aprovació del present acord, el Ple
municipal, d’acord amb el que disposen l’art. 309 del Decret 179/1995, de 13
de juny (ROAS) i l’article 123.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LBRL, donat
que es produeix una encomana de gestió de l’Ajuntament en favor d’una altra
Administració Pública (Ajuntament de Sant Boi de Llobregat).
ATÈS que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació (arts. 123.2 LBRL i 309.2 ROAS), serà
necessari informe preceptiu de la Secretaria i de la Intervenció municipals,
d’acord amb el que disposa l’article 54 del RDLeg 781/1986, de 18 d’abril i
l’article 173 del RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
VIST l’informe tècnic favorable.
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VISTOS els informes preceptius de la Secretaria general i de la Intervenció
municipal.
ATÈS que consta a l’expedient documentació comptable acreditativa de
l’existència de crèdit suficient.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut .
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones.
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la minuta de l’addenda al conveni per a la formalització de
la pròrroga i la modificació de la clàusula segona vigent per a l’any 2013, del
conveni interadministratiu de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat en data 1 de març de 2010, per a la captura, recollida,
trasllat, assistència i acollida d’animals, que a continuació es transcriu:
“MANIFESTEN
I.

Que l’Ajuntament de l’Hospitalet, en tant que municipi, té la competència
per a recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i
controlar els animals salvatges urbans (article 16 del DL 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels animals).

II.

Que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat disposa dels mitjans
necessaris per a l’execució de les tasques materials que comporta
l’acompliment de la competència assenyalada a l’apartat primer.

III.

Que, davant d’aquesta situació, ambdues parts van considerar convenient
formalitzar la seva col·laboració mútua en l’àmbit de la captura, recollida,
trasllat, assistència i acollida d’animals a la ciutat de l’Hospitalet,
mitjançant un conveni interadministratiu que es va signar a data 1 de març
de 2010. Aquest conveni va ser ratificar pel Ple municipal d’ambdós
Ajuntaments, segons consta al corresponent expedient administratiu, i va
tenir per objecte l’establiment d’unes normes de col·laboració entre
ambdós Ajuntaments, per a la captura, recollida, trasllat, assistència i
acollida d’animals a la ciutat de l’Hospitalet al Refugi Municipal d’Animals
de Companyia ubicat al municipi de Sant Boi de Llobregat.

IV.

Que d’acord amb l’ establert a la clàusula novena del conveni, la vigència
del mateix es va establir des del dia 1 de març fins al 31 de desembre de
2010, podent -se prorrogar expressament per anys naturals, llevat que
qualsevol de les parts el denunciï fefaentment davant l’altra amb una
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antelació mínima de tres mesos a la finalització de la vigència del conveni
o de les seves pròrrogues, d’acord amb el que disposa l’article 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
En virtut de tot el que precedeix ambdues parts de mutu acord formalitzen el present
document, que es subjecta als següents
PACTES
PRIMER: Es prorroga el Conveni interadministratiu de col·laboració entre
l’Ajuntament l’ Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat per a la captura, recollida, trasllat, assistència i acollida d’animals que es va
signar en data 1 de març de 2010.
SEGON: La present pròrroga tindrà vigència des de l’1 de gener fins el 31 de
desembre de l’any 2013.
TERCER: Per aquest any de vigència de la present pròrroga es modifica l’apartat
A), 2n punt de la clàusula segona del Conveni signat a data 1 de març de 2010,
relativa a les obligacions econòmiques de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en
el sentit següent:
“L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat aportarà l’any 2013 una quantitat
econòmica total, en favor de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de 120.000
euros, sense incloure l’IPC corresponent a aquest any, i que s’haurà de fer
efectiva d’acord amb el que preveu a la clàusula segona del Conveni signat a
data 1 de març de 2010 o, en el seu defecte, una vegada aprovada la present
pròrroga per l’òrgan municipal competent”.
QUART: Pel que fa a la resta de relacions jurídiques i econòmiques entre
ambdues parts es regiran pels pactes establerts al conveni esmentat al punt primer.
I en prova de conformitat les parts intervinents signen la present pròrroga a la data
que figura a l’encapçalament i que s’estén per triplicat i a un sol efecte.”

SEGON.- APROVAR la despesa de 120.000,- (Cent vint mil) corresponent a
l’aportació econòmica de l’Ajuntament de l ‘Hospitalet al conveni per l’any
2013 , i procedir al seu abonament en els terminis fixats a l’addenda.
TERCER.- CONDICIONAR I SUBORDINAR el present acord a l’existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal de l’any 2013.
QUART.- FACULTAR a la Tinenta d’alcaldia de Benestar i Famílies , per a la
signatura d’aquesta addenda i de tots els documents públics o privats que
se’n derivin.
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CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a l’Ajuntament de Sant Boi, a la
Direcció General d’Administració Local del Dep. de Governació de la
Generalitat de Catalunya, a la Cap de Servei de Sanitat, a la Cap de
Laboratori i Inspecció, al Cap de Protecció dels Animals, i a la intervenció
General.

URGÈNCIES

Prèvia declaració d'urgència acordada per unanimitat dels assistents, de
conformitat amb l'article 45.6 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
de conformitat amb el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, i prèvia justificació de la urgència per la Sra. AlcaldessaPresidenta, se sotmeten a debat els punts següents.

En relació amb les propostes que s'han presentat d'urgència, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
D’acord, no sé si hi ha alguna explicació prèvia, si no passaríem a la..., primer
hem de votar la urgència dels dictàmens, hi ha algun inconvenient? No? Tots
a favor de la urgència i ara el posicionament dels sis dictàmens. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies. Plataforma per Catalunya votarà favorablement al dictamen número
1, ens abstindrem del 2, 3, 4 i 5 i votarem en contra del número 6.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
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Votem favorablement a les urgències.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Entenem que aquests dictàmens han vingut tard,
perquè doncs passa això, els anys acaben i és necessari que els
pressupostos acabin precisament o que es tanquin, els pressupostos, amb
l’any i, per tant, era important que alguns d’aquests dictàmens poguessin
entrar en aquest Ple i no en un altre, per tant, entenem, no és una crítica, així
com en d’altres ocasions sí que ho fem perquè arriben els dictàmens tard,
entenem que això sigui d’aquesta manera.
Ara, dit això, també hem d’expressar que, fruit d’aquesta celeritat amb la que
s’ha procedit per poder-ho fer, doncs juntament amb el tancament de l’any, hi
ha alguns d’aquest dictàmens que nosaltres no hem pogut mirar amb prou
deteniment i són prou importants com perquè ho haguéssim fet amb aquest
deteniment a l’hora de fer el posicionament del vot. És per aquest motiu que
nosaltres podríem dir que fem un vot així, i entenguin-me l’expressió, a traç
gruixut, no a un traç havent mirat totes i cadascun dels elements i, per tant, en
aquest sentit, insistim, doncs ens sap greu posicionar-nos d’aquesta manera.
Respecte al dictamen número 1, que fa referència a l’AERI, i a traç gruixut, no
podem fer altre cosa que votar-hi a favor, perquè al cap i a la fi és aconseguir
aquests diners per a la gent bàsicament del Gornal, que està esperant, de tots
els barris, jo ho focalitzava, veu com va bé poder llegir bé el dictàmens, doncs
per poder persones que han finançat obres, doncs que puguin rebre els diners
per part del govern central, essent l’intermediari l'Ajuntament, per tant, aquest
és un tema que nosaltres hi votem favorablement.
El segon també és un tema que hem parlat amb la Sra. Alcaldessa, però que
tampoc hem pogut mirar amb deteniment, però entenem que no és la voluntat
d’eliminar el que és la inversió a la nostra ciutat en un àmbit important, com és
la investigació, sinó de mirar de..., com ho diríem, de concedir majors
sinèrgies i, per tant, aconseguir majors resultats, segurament a allò que se’n
deia fer més amb menys i, per tant, també hi votem favorablement.
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Respecte del tema de la Porta Nord, nosaltres ens abstenim, aquest no en
tenim prou criteri i, per tant, no podem fer altra cosa que una abstenció, al així
igual que en el número 4, que és la subvenció plurianual, és un tema,
segurament, no de grans xifres, però no entenem, bé, volem saber el
pormenor i per tant, no hi podem votar-hi a favor. Així com en el número 5
votem favorablement i en el número 6 ens abstenim i també, en aquest sentit,
potser no ho dubtin, en uns dies hi haurà algun posicionament amb més
profunditat, respecte d’algun d’aquests dictàmens que avui no ho podem fer.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Meritxell, és que ha fet una descripció del seu vot en funció del que
havíem comentat a la Junta de Portaveus, però la Sra. Secretària ha fet...

SRA. BORRÀS
Em va dient que no.

SRA. ALCALDESSA
No, ens ha fet entrega...

SRA. BORRÀS
No ho faig en l’ordre adequat.

SRA. ALCALDESSA
Clar.

SRA. BORRÀS
Per mi l’1 era l’AERI, el 2 és Biopol i Idibell, el 3 Porta Nord, el 4 que, jo en
deia 4, subvenció plurianual, que no sé si és el 4, però és la subvenció
plurianual.
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SRA. ALCALDESSA
El de joventut, que és el 6.

SRA. BORRÀS
Perfecte, abstenció, el tema de la llum és un vot a favor hem dit i el tema de
CLECE, Can Serra, ens abstenim.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, votarien a favor de Biopol i AERI.

SRA. BORRÀS
Biopol, AERI i llum.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, molt bé, ara ja reordenada la qüestió. Bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres, el grup municipal del Partit Popular,
votarà a favor del dictamen 1 i 2 i ens abstindrem a la resta.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, molt bé. Hem finalitzat ja l’apartat d’urgències i ara passaríem a les
mocions dels grups polítics, bé, abans el control i fiscalització, Sra. Secretària.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
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DICTAMEN 17 BIS1.PER APROVAR EL CONVENI ENTRE EL
MINISTERIO DE FOMENTO, LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A LA
REHABILITACIÓ DELS BARRIS DE GORNAL, BELLVITGE, SANT JOSEP,
LES PLANES, SANTA EULALIA I LA TORRASSA DE L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT I DESIGNAR ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS A LA
COMISSIÓ MIXTA. (AERI-2012)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en
l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que de conformitat amb el Reial Decret 1313/2010, de 20 d’octubre, pel
que es reestructuren els Departaments Ministerials correspon al Ministerio de
Fomento, en l'àmbit de les competències de l'Administració General de l'Estat, la
proposta i execució de la política del Govern en matèria d'accés a l'habitatge,
edificació, urbanisme, sòl i arquitectura, així com la planificació i programació de
les corresponents inversions relatives a aquestes matèries; havent estat
aquestes competències anteriorment atribuïdes al Ministerio de Vivienda.
ATÈS que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria
d'habitatge, de conformitat amb el que disposa l'article 137 de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, assumint la Generalitat al territori de Catalunya les
competències en matèria de política d'habitatge.
ATÈS que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat assumeix les
competències recollides a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, concretament en el seu art. 25 on a I'apartat d) estableix com
competències municipals les relatives, entre d'altres, a l'ordenació, gestió,
execució i disciplina urbanística, promoció i gestió d'habitatges.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va ratificar en la sessió del 4 de març de
2008 el conveni signat entre el Ministerio de Vivienda, la Generalitat de
Catalunya i els Ajuntaments de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat, per a la
rehabilitació de barris de la província de Barcelona, inclòs el barri de Sant-Badal
de Barcelona i els barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia i La
Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat en data 11 de febrer de 2008.
ATÈS que el Ple de l’ajuntament va ratificar en la sessió del 24 de novembre
de 2009 el conveni signat entre el Ministerio de Vivienda, la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació
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dels barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia, La Torrassa i Les
Planes de L’Hospitalet de Llobregat en data 28 d’octubre de 2009.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va ratificar en la sessió del 27 de juliol de
2010 el conveni signat entre el Ministerio de Vivienda, la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació
dels barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia, La Torrassa i Les
Planes de L’Hospitalet de Llobregat en data 13 de juliol de 2010.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va ratificar en la sessió del 29 de novembre
de 2011 el conveni signat entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació dels
barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia, La Torrassa i Les
Planes de L’Hospitalet de Llobregat en data 8 de novembre de 2011.
ATÈS que el conveni esmentat al paràgraf anterior va finalitzar el 31 de
desembre de 2011.
ATÈS que les raons i motius pels quals es van realitzar els convenis
esmentats persisteixen i es considera que s’ha de continuar amb la tasca de
rehabilitació dels barris i atès que es manté la voluntat de totes tres
administracions implicades d’establir un marc de col·laboració entre les
mateixes, així com fixar l’aportació del Ministerio de Fomento, per al complet i
correcte desenvolupament dels programes d’intervenció als barris.
ATÈS que pels motius esmentats a l’anterior paràgraf, és intenció de les
mateixes administracions; Ministerio de Fomento, Generalitat de Catalunya i
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat; la signatura del conveni per a la
rehabilitació dels barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Les Planes, Santa
Eulàlia i La Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat.
VIST l’informe jurídic emès per la Secretaria General del Ple de l’Ajuntament en
data 13 de desembre de 2012 (L’H 48/2012).
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta, d’urgència segons l’article 45.5
del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR en tots els seus punts i els seus annexes la signatura
del conveni entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació dels barris de
Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Les Planes, Santa Eulàlia i La Torrassa de
L’Hospitalet de Llobregat, que copiat literalment diu:
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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CONVENI ENTRE EL MINISTERIO DE
FOMENTO,

LA

GENERALITAT

DE FOMENT,

LA

CATALUNYA Y EL AYUNTAMIENTO DE CATALUNYA

I

GENERALITAT

DE

L'AJUNTAMENT

DE

HOSPITALET DE LLOBREGAT, PARA LA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A
REHABILITACIÓN DE LOS BARRIOS LA REHABILITACIÓ DELS BARRIS DE
DE GORNAL, BELLVITGE, SANT JOSEP, GORNAL,

BELLVITGE,

SANT

JOSEP,

LES PLANES, SANTA EULALIA Y LA LES PLANES, SANTA EULALIA I LA
TORRASSA

DE

HOSPITALET

DE TORRASSA

LLOBREGAT.

DE

L'HOSPITALET

DE

LLOBREGAT.

Barcelona, xx de xxxxxxxx de 2012.

En Barcelona, xx de xxxxxxxxx de 2012.

REUNITS

REUNIDOS
Las partes se reconocen recíprocamente
en la calidad en que cada una interviene,
con capacidad legal necesaria para el
otorgamiento de este Acuerdo y a tal

Les parts es reconeixen recíprocament en
la qualitat amb què cada una intervé, amb
capacitat

legal

necessària

per

a

l'atorgament d'aquest Acord i a l'efecte

efecto

EXPOSEN

EXPONEN

Primero.- Que el Ministerio de Fomento , Primer.- Que el Ministeri de Foment, en
en virtud del Real Decreto 1823/2011, de virtut del Reial Decret 1823/2011, de
21

de

diciembre,

reestructuran

por

actúa

competencia

exclusiva

de

la

que

se de desembre pel que es reestructuren els

Departamentos Departaments Ministerials, actua per raó de

los

Ministeriales,

149.1.13ª

el

21

por

razón

que

el

Constitución

de

la la

competència

artículo 149.1.13ª

de

exclusiva
la

que

Constitució

l'article

Espanyola

Española atribueix a l'Estat en matèria de bases i

atribuye al Estado en materia de bases y coordinació de la planificació general de
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coordinación de la planificación general de l'activitat econòmica.
la actividad económica.

De

conformidad

con

el

Real

Decreto

452/2012, de 5 de marzo, por el que se De conformitat amb el Reial Decret
desarrolla la estructura orgánica básica del 452/2012, de 5 de març, pel que es
Ministerio de Fomento y se modifica el Real desenvolupa l’estructura orgànica bàsica
Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, del Ministeri de Foment, i es modifica el
por el que se establece la estructura Reial Decreto 1887/2011, de 30 de
orgánica básica de los departamentos desembre pel que s’estableix l’estructura
bàsica
dels
Departaments
ministeriales corresponde al Ministerio de orgànica
Fomento, en el ámbito de las competencias Ministerials correspon al Ministeri de
de la Administración General del Estado, la Foment, en l'àmbit de les competències de
propuesta y ejecución de la política del l'Administració General de l'Estat, la
la proposta i execució de la política del Govern
vivienda, edificación, urbanismo, suelo y en matèria d'accés a l'habitatge, edificació,
arquitectura, así como de la planificación y urbanisme, sòl i arquitectura, així com la
Gobierno

en

materia

de

acceso

a

i
programació
de
les
correspondientes planificació
corresponents
inversions
relatives
a
inversiones relativas a estas materias.
aquestes matèries.
programación

de

las

Asimismo y conforme al artículo 10 del Real
Decreto 452/2012, de 5 de marzo, la Així mateix i conforme a l'article 10 del
Dirección General de Arquitectura y Política Reial Decret 452/2012, de 5 de març, la
de vivienda le corresponde entre otras Direcció General de Arquitectura y Política
funciones
la
gestión
de
convenios de Vivienda li correspon entre altres
Administraciones funcions la gestió de convenis específics
públicas para la rehabilitación de barrios en amb les Administracions públiques per a la
rehabilitació de barris en procés de
proceso de degradación.
específicos

con

las

degradació.
Segon.- La Generalitat de Catalunya té
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competència
Segundo.- La Generalitat de

Cataluña

tiene competencia exclusiva en materia de
vivienda, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 137 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, asumiendo la Generalitat en el

exclusiva

en

matèria

d’habitatge, d’acord amb el que disposa
l'article 137 de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya,

assumint

la

Generalitat

al

territori de Catalunya les competències en
matèria de política d’habitatge.

territorio de Cataluña las competencias en
materia de política de vivienda.
Tercer.- L'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat,
Tercero.- El Ayuntamiento de Hospitalet
de Llobregat, asume las competencias
recogidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen
Local, concretamente en su art. 25, el
apartado

d)

del

cual

establece

como

competencias municipales las relativas,

assumeix

les

competències

recollides en la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local,
concretament al seu art. 25, l’apartat d)
del

qual

estableix

com

competències

municipals les relatives, entre altres, a
l'ordenació, gestió, execució i disciplina
urbanística, promoció i gestió d’habitatges.

entre otras, en la ordenación, gestión,
ejecución

y

disciplina

urbanística,

promoción y gestión de vivienda.
Quart.- Que en data 11 de febrer de 2008
Cuarto.- Que en fecha 11 de febrero de es va incloure al Conveni subscrit, entre el
2008 se incluyó en el Convenio suscrito, desaparegut

Ministeri de Vivienda, la

entre el extinto Ministerio de Vivienda, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments
Generalitat

de

Cataluña

y

los de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat,

ayuntamientos de Barcelona y l'Hospitalet per a la rehabilitació de Barris de la
de Llobregat, para la rehabilitación de província de Barcelona, el “Projecte de
Barrios de la provincia de Barcelona, el rehabilitació
“Proyecto de rehabilitación integral de espacials

integral

dels

barris

dels

àmbits

de

Gornal,

los ámbitos espaciales de los barrios Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia i
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de

Gornal,

Santa

Bellvitge,

Eulalia

y

l'Hospitalet

La

las

adecuación

la

de
de

viviendas,

así

Josep, La

Torrasa

actuaciones
estructura

elementos
como

Torrassa

de Llobregat”

de

l'Hospitalet

comprenent

les

de

actuacions

Llobregat” d’adequació de l'estructura dels edificis,

de

comprendiendo

edificios,

Sant

la

de

comunes
dotación

de d'elements comuns i habitatges, així com
los la dotació d'ascensors.
y
de

ascensores.
La rehabilitació integral dels barris deriva
La rehabilitación integral de los barrios de la repercussió de les molèsties sofertes
deriva de la repercusión de las molestias pels treballs de la construcció de la línia
sufridas por los trabajos de la construcción ferroviària
de la línea ferroviaria de alta velocidad, comportat,

d'alta

velocitat,

malgrat

les

que

han

mesures

que han comportado, aun las medidas correctores aplicades, una afectació sobre
correctoras

aplicadas,

afectación els parcs edificats pròxims a les obres. En

una

sobre los parques edificados próximos a bona
les obras. En buena parte de los casos, urbans
estos

tejidos

urbanos

ya

part
ja

dels

casos,

aquests

presentaven

factors

teixits
que

presentaban aconsellaven intervencions de rehabilitació

factores que aconsejaban intervenciones i reforma, que amb la incidència de les
de rehabilitación y reforma, que con la obres

d'implantació

de

la

línia

d'alta

incidencia de las obras de implantación de velocitat, es van fer més necessàries i
la línea de alta velocidad se han hecho inajornables.
más necesarias e irretrasables.
Les compensacions que el Ministeri de
Las compensaciones que el Ministerio de Foment i ADIF es van comprometre a dur
Fomento y ADIF se comprometieron a a terme als barris de Gornal, Bellvitge,
llevar a cabo en los barrios de Gornal, Sant Josep, Santa Eulalia i La Torrassa de
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia y La l'Hospitalet de Llobregat, a causa de les
Torrasa de l'Hospitalet de Llobregat, a obres de l'AVE, són independents dels
causa

de

las

obras

del

AVE,

son ajuts directes que es concreten en aquest
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independientes de las ayudas directas que conveni.
se concretan en este convenio.
Cinquè.-

El

programa

d'intervenció

Quinto.- El programa de intervención aprovat defineix com Àrees especials de
aprobado

define como Áreas especiales Rehabilitació Integral, els barris de Gornal,

de Rehabilitación Integral, los barrios de Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia, Les
Gornal,

Bellvitge,

Eulalia,

Las

Sant

Planas

y

Josep,
La

Santa Planes i La Torrassa de l'Hospitalet de

Torrasa

de Llobregat.

En

les

àrees

citades

es

l'Hospitalet de Llobregat. En las áreas proposen ajuts de caràcter extraordinari i
citadas se proponen ayudas de carácter global

que

cobreixin

el

conjunt

de

extraordinario y global que cubran el necessitats de rehabilitació estructural i
conjunto de necesidades de rehabilitación funcional d’habitatges i edificis de les
estructural y funcional de viviendas y famílies residents en les zones l'àmbit de
edificios de las familias residentes en las les

quals

s'incorpora

al

conveni

per

zonas el ámbito de las cuales se incorpora ANNEX NÚMERO III, i que han estat
en el convenio por ANEXO NÚMERO III, afectades per les obres d'implantació de la
y que han sido afectadas por las obras de línia ferroviària d'alta velocitat.
implantación de la línea ferroviaria de alta
velocidad.
Sisè.- És voluntat de les Administracions
Sexto.-

Es

voluntad

de

las implicades,

establir

un

marc

de

Administraciones implicadas, establecer un col·laboració entre aquestes.
marco de colaboración entre las mismas.
Séptimo.- Para el presente año 2012, en
la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, ha sido creado el subconcepto
presupuestario
Remodelación

17.09.261N.750.12
Barrios

de

dotado con UN MILLON
(1.000.000 €).

L'Hospitalet,
DE EUROS

Setè.- Per al present any 2012 en la Llei
de Pressupostos Generals de l'Estat, ha
estat creat el subconcepte pressupostari
esmentat

17.09.261N.750.12

Remodelació Barris de L'Hospitalet, amb
una

quantia

d´UN

MILIÒ

D'EUROS

(1.000.000 €).

…/…

192

Octavo.- Atendiendo a lo que se ha Vuitè.- Atenent al que s'ha exposat, les
expuesto, las partes acuerdan subscribir parts acorden subscriure aquest Conveni
este Convenio de Colaboración para el de Col·laboració per al desenvolupament
desarrollo

de

las

actuaciones

de de les actuacions de rehabilitació als barris

rehabilitación a los barrios de Gornal, de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia, La Eulalia,

La

Torrassa

i

Les

Planes

de

Torrasa y Les Planes de l'Hospitalet de l'Hospitalet de Llobregat, que es regirà de
Llobregat, que se regirá de conformidad conformitat amb les següents
con las siguientes
CLÀUSULES
CLAUSULAS
PRIMERA. – OBJECTE
PRIMERA. – OBJETO
El present Conveni de Col·laboració té per
El

presente

tiene

por

concesión

Convenio

objeto

la

directa

de

de

Colaboración objecte l'aplicació de la concessió directa

aplicación
una

de

la d'una subvenció nominativa pel Ministeri

subvención de Foment a la Generalitat de Catalunya, a

nominativa por el Ministerio de Fomento a realitzar durant l'any 2012, per un import
la Generalitat de Cataluña, a realizar de UN MILIO D’EUROS (1.000.000 €),
durante el año 2012, por un importe de amb càrrec a l'aplicació pressupostària
UN MILLON DE EUROS (1.000.000 €), 17.09.261N.750.12

dels

vigents

con cargo a la aplicación presupuestaria Pressuposts Generals de l'Estat, destinada a
de

los

vigentes finançar les actuacions necessàries per a la

Generales

del

Estado, rehabilitació als barris de Gornal, Bellvitge,

17.09.261N.750.12
Presupuestos
destinada

a

financiar

las

actuaciones Sant Josep, Santa Eulalia, La Torrasa i Les

necesarias para la rehabilitación a los Planes de l'Hospitalet de Llobregat.
barrios de Gornal, Bellvitge, Sant Josep,
Santa Eulalia, La Torrassa y Las Planas de SEGONA.

-

ACTUACIONS

A
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Hospitalet de Llobregat.

SEGUNDA.

-

DESENVOLUPAR.

ACTUACIONES

A A efectes del degut compliment de l'objecte
del present Conveni de col·laboració, es

DESARROLLAR.

realitzaran

les

següents

actuacions

A efectos del debido cumplimiento del conforme a l'establert a ANNEX NÚMERO
objeto
del
presente
Convenio
de I.
colaboración, se realizaran las siguientes
actuaciones conforme a lo establecido en el El

seu

desenvolupament

i

execució

comporta el pressupost de finançament

ANEXO NÚMERO I.

conforme a l'establert a l’ANNEX NÚMERO
Su desarrollo y ejecución comporta el II.
presupuesto de financiación conforme a lo
establecido en el ANEXO NÚMERO II.

TERCERA.

–

ABONAMENT

DE

LES

APORTACIONS DEL MINISTERI

L’abonament de la subvenció per part del
LAS Ministeri de Foment, es realitzarà a la
Comunitat Autònoma i com cessionari a
APORTACIONES DEL MINISTERIO
l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
TERCERA.

-

ABONO

DE

El abono de la subvención por parte del
Ministerio de Fomento se realizará a la
Comunidad Autónoma y como cesionario
al

Ayuntamiento

Llobregat,

de

abonándose

L`Hospitalet
el

50%

de

de
la

abonant-se el 50% de la subvenció a la
signatura del Conveni i un cop instal·lat el
cartell exterior, descriptiu de les obres
subvencionades

previst

en

la

clàusula

sisena del present conveni.

subvención a la firma del Convenio y una
vez instalado el cartel exterior, descriptivo El 50% restant s’abonarà prèvia justificació
de las obras subvencionadas previsto en la de les despeses corresponent al primer
50% abonat, havent-ne de justificar el
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cláusula sexta del presente convenio.

100% dels fons durant la vigència del
Conveni.

El

50%

restante

justificación

de

se

abonará

los

gastos

previa
habidos QUARTA.

-

JUSTIFICACIÓ

I

correspondientes al primer 50% abonado, REINTEGRAMENT.
debiéndose justificar el 100% de los fondos
durante la vigencia del Convenio.

Els fons públics rebuts es destinaran a les
finalitats

CUARTA.

-

JUSTIFICACIÓN

del

present

Conveni,

i

serà

Y obligatòria la justificació de les subvencions
concedides, mitjançant certificat expedit i

REINTEGRO.

firmat per autoritat competent, aportant en
Los fondos públicos recibidos se destinaran el seu cas la relació de beneficiaris, i se
a las finalidades del presente Convenio, y sotmetran a les actuacions de comprovació
será

obligatoria

subvenciones
certificado

la

justificación

concedidas,

expedido

y

de

las de les condicions establertes.

mediante
firmado

por

autoridad competente, aportando en su
caso la relación de beneficiarios, y se
someterán

a

las

comprobación

de

actuaciones
las

de

condiciones

establecidas.

En el supòsit d'incompliment dels requisits i
obligacions establertes per a la concessió
de

les

subvencions,

es

procedirà

al

En el supuesto de incumplimiento de los reintegrament dels fons percebuts.
requisitos y obligaciones establecidas para
la

concesión

procederá
percibidos.

al

de

las

reintegro

subvenciones,
de

los

se

fondos

Els ajuts objecte del present Acord estaran
sotmesos a les disposicions contingudes en
la Llei 38/2003, de 17 de novembre,

Las ayudas objeto del presente Acuerdo General de Subvencions i el seu Reglament
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estarán

sometidas

a

las

disposiciones aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21

contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de de juliol.
noviembre, General de Subvenciones y su
Reglamento aprobado por Real Decreto CINQUENA.
887/2006, de 21 de julio.
ACTUACIONS.

QUINTA.

-

GESTIÓN

DE

GESTIÓ

DE

LES

LAS La gestió de les actuacions a desenvolupar

ACTUACIONES.

als barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep,
Santa Eulalia, La Torrassa i Les Planes de

La gestión de las actuaciones a desarrollar l'Hospitalet de Llobregat serà a càrrec de
en los barrios de Gornal, Bellvitge, Sant l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
Josep, Santa Eulalia, La Torrasa y Las
Planas de l'Hospitalet de Llobregat será a L'atenció i gestió dels ajuts es durà a
cargo del Ayuntamiento de Hospitalet de terme des de l'Oficina Local d’Habitatge de
Llobregat.

forma

individual

ciutadans

i

i

personalitzat

residents

de

als

l'àmbit

La atención y gestión de las ayudas se d'intervenció.
llevara a término desde la Oficina Local de
Vivienda

de

personalizada

forma
a

los

individual
ciudadanos

y Les finques incloses a l’àmbit d’intervenció
y es concreten a l’ANNEX III del present

residentes del ámbito de intervención.

Las

fincas

incluidas

conveni.

en el ámbito

de El personal comptarà amb l'experiència
intervención se concretan en el ANEXO adequada per aconseguir la major eficàcia
III del presente convenio

en el tràmit i seguiment de les actuacions
a realitzar.

El personal contará con la experiencia
adecuada para conseguir la mayor eficacia La subvenció del Ministeri podrà dedicaren el trámite y seguimiento de las se a finançar fins a un 50% del cost de
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actuaciones a realizar.

La

subvención

del

l'esmentada oficina.

Ministerio

podrá

dedicarse a financiar hasta un 50% del
coste de la citada oficina.

SISENA. - COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Pel seguiment de les actuacions previstes
SEXTA.

-

COMISIÓN

DE al present conveni es crearà, si s’escau,

SEGUIMIENTO.

una

Comissió

Mixta

composta

de

la

següent manera:
Para el seguimiento de las actuaciones
previstas
creará,

en
si

el

presente

corresponde,

convenio
una

se



Administració General de l'Estat: Es
designaran quatre representants; un

Comisión

d'ells el Delegat del Govern en la

Mixta compuesta de la siguiente manera:

Comunitat Autònoma de Catalunya i




Administración General del Estado: Se

tres

representants

designaran cuatro representantes; uno

Fomento.

de ellos el Delegado del Gobierno en la 

Generalitat

Comunidad Autónoma de Cataluña y

designaran dos representants.

tres representantes del Ministerio de 

Ajuntament

Fomento.

Llobregat:

Generalitat de Cataluña: Se designaran

representants.

de

de
Es

del

Ministeri

Catalunya:

L'Hospitalet
designaran

de

Es

de
dos

dos representantes.


Ayuntamiento
Llobregat:

de
Se

L'Hospitalet
designaran

representantes.

de Presidirà la Comissió un representant del
dos Ministeri de Foment, el vot del qual serà
qualificat a efectes decisoris.

Presidirá la Comisión un representante del La participació de les diferents Institucions
Ministerio de Fomento, el voto del cual será s'haurà
calificado a efectos decisorios.

de

informació

fer

constar

pública

en

s'editi

quanta
i,

en
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particular,als cartells exteriors, descriptius
La

participación

de

las

diferentes de les obres de rehabilitació als barris de

Instituciones se deberá hacerse constar en Gornal,

Bellvitge,

cuanta información pública se edite y, en Eulalia,

La

particular,

a

los

carteles

Sant

Torrassa

i

Josep,
Les

Santa

Planes

de

exteriores, l'Hospitalet de Llobregat, en els quals

descriptivos de las obras de rehabilitación figuri l'import de la subvenció aportada pel
a los barrios de Gornal, Bellvitge, Sant Ministeri de Fomento.
Josep, Santa Eulalia, La Torrasa y Les
Planes de l'Hospitalet de Llobregat, en los
cuales figure el importe de la subvención SETENA.- INFORMACIÓ PÚBLICA DE
aportada por el Ministerio de Fomento.

SEPTIMA.-

L'ACTUACIÓ

PÚBLICA Amb la finalitat d'informar l'opinió pública,

INFORMACIÓN

les parts signants es comprometen a:

DE LA ACTUACIÓN.

Con la finalidad de informar la opinión
pública,

las

partes

firmantes

se 

comprometen a:

La inclusió de forma visible, de la
imatge

corporativa

en

cartells

exteriors, mitjançant la instal·lació de




La inclusión de forma visible, de la

cartells

imagen

d'actuació, aprovades per la Comissió

corporativa

en

carteles

informatius

a

la

zona

exteriores, mediante la instalación de

de seguiment.

carteles informativos en la zona de 

La participació conjunta i informació

actuación, aprobadas por la Comisión

sobre quants actes públics, tant en

de seguimiento.

l'inici, en l'execució com al final del

La participación conjunta e información

present acord es realitzin, per al qual

sobre cuántos actos públicos, tanto en

es

el inicio, en la ejecución como en el

l'antelació

final del presente acuerdo se realicen,

l'assistència de representants de les

para

parts signants.

lo

cual

se

comuniquen

comuniquin

fefaentment

necessària

per

amb

garantir
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fehacientemente

con la antelación 

de

plaques

commemoratives permanents en les

de

infraestructures realitzades, accessibles

representantes

de

las

partes

La

al públic en general, que s'autoritzin

instalación

conmemorativas



instal·lació

necesaria para garantizar la asistencia

firmantes.


La

de

placas

per la Comissió de seguiment.

permanentes en les 

La comunicació d'accions dirigides als

infraestructuras realizadas, accesibles

mitjans de comunicació (premsa, radio,

al público en general, que se autoricen

televisió, pàgines Web, etc.) haurà

por la Comisión de seguimiento.

d’indicar en tot cas la participació de

La comunicación de acciones dirigidas a

les tres administracions signants.

los medios de comunicación (prensa,
radio, televisión, páginas Web, etc.)
habrá de

indicar

participación

en todo

de

caso

las

la

tres VUITENA.- INCOMPATIBILITATS

administraciones firmantes.
No existeix incompatibilitat amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos

OCTAVA.- INCOMPATIBILIDADES.

per a la mateixa finalitat, procedents de
No

existe

incompatibilidad

con

otras qualssevol

Administracions

Públiques

o

subvenciones, ayuda, ingresos o recursos Ens públics o privats, nacionals, de la Unió
para la misma finalidad, procedentes de Europea o d'Organismes Internacionals.
cualquier Administración Pública o Ente Sempre que no sigui superat el cost de
público o privado, nacional, de la Unión l'activitat

subvencionada

Europea o de Organismos Internacionales. l'establert

a

l'article

19.3

conforme
de

la

a
Llei

Siempre que no sea superado el coste de 38/2003, de 17 de novembre, General de
la actividad subvencionada conforme a lo Subvencions.
establecido en el artículo

19.3 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

NOVENA. - DURADA
L'efectivitat del present Conveni tindrà lloc
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a partir de la data de subscripció d’aquest,
NOVENA. – DURACIÓN.

finalitzant el 31 de desembre de 2013.

La efectividad del presente Convenio tendrá
lugar a partir de la fecha de subscripción
del mismo

finalizando el 31 de diciembre

de 2013.

No obstant això, podrà ser objecte de
pròrroga, sempre que aquesta es formalitzi
entre les parts mitjançant la firma del
corresponent

Acord

de

pròrroga.

La

tramitació de la pròrroga haurà de ser
No obstante, podrá ser objeto de prórroga, comunicada a la Comissió Delegada del
siempre que esta se formalice entre las Govern per a Política Autonòmica amb
partes
mediante
la
firma
del antelació a la data d'expiració del conveni,
correspondiente Acuerdo de prórroga. La a fi que es puguin constatar les
tramitación de la prórroga habrá de ser circumstàncies previstes en l'apartat setè
comunicada a la Comisión Delegada del de l'Acord de Consell de Ministres de 2 de
Gobierno

para

Política

Autonómica

con març de 1990.
antelación a la fecha de expiración del
convenio, a fin de se puedan constatar las
circunstancias previstas en el apartado
séptimo

del

Acuerdo

del

Consejo

de
DESENA. - RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

Ministros de 2 de marzo de 1990.

DÉCIMA.

-

RÉGIMEN

JURÍDICO

El present Conveni té naturalesa jurídica
administrativa i es celebra a l'empara del

APLICABLE.

previst als articles 22.2.a i 28 de la Llei
38/2003, de 17 de desembre, General de
El

presente

Convenio

tiene

naturaleza

jurídica administrativa y se

celebra al

amparo de lo previsto en los artículos
22.2.a y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre, General de Subvenciones y el
art. 65 de su Reglamento

Subvencions i l'art. 65 del seu Reglament
de desenvolupament, aplicant-se aquest
text legal per resoldre els dubtes i llacunes
en l'aplicació i interpretació de les clàusules
del Conveni.

de desarrollo
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aplicándose este texto legal para resolver
las dudas y lagunas en la aplicación e
interpretación

de

las

claúsulas

del

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en
la interpretació i compliment, del present

Convenio.

Conveni, que no hagin pogut ser resoltes
per la Comissió Mixta, prevista en la
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir
en la interpretación y cumplimiento del
presente Convenio, que no hayan podido
ser

resueltos

prevista
resueltas

en
de

por
la

la

Comisión

cláusula

conformidad

Mixta,

sexta,

clàusula

sisena,

seran

resoltes

de

conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol,

reguladora

de

la

Jurisdicció

Contenciós-Administrativa.

serán

con

la

Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

En prova de conformitat amb el que
precedeix, els compareixents el firmen en

Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

el

lloc

i

data

indicats

en

el

seu

encapçalament.
En prueba de conformidad con lo que
precede, los
el

lugar

y

comparecientes lo firman en
fecha

indicados

en

su

encabezamiento.

ANEXO NÚMERO I

ANNEX NÚMERO I

CONTENIDO DE LAS ACTUACIONES A CONTINGUT DE LES ACTUACIONS A
DESARROLLAR.

REHABILITACIÓN.

1.

Actuaciones a desarrollar.

DESENVOLUPAR.

REHABILITACIÓ.

1. Actuacions a desenvolupar .
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Las actuaciones a desarrollar en el marco Les actuacions a desenvolupar dins del
de la rehabilitación son las siguientes:



La

ejecución

de

actuaciones

marc de la rehabilitació són les següents:

que 

L’execució d’actuacions que afecten a

afectan a la estructura de los edificios

l’estructura dels edificis destinats a

destinados a viviendas, adecuación de

habitatges,

elementos

comuns

comunes

de

fachadas,

cubiertas, dotaciones de ascensores.

adequació

de

façanes,

d’elements
cobertes

,

dotacions d’ascensors.



Adecuación de las viviendas.



Adecuación de los locales comerciales 

Adequació de locals comercials per fer-

para hacerlos accesibles.

los accessibles.

2.

Alcance

de

las



actuaciones

Adequació dels habitatges.

a 2. Abast

desarrollar.

de

les

actuacions

a

desenvolupar.

a) La ejecución de actuaciones que

a) L’execució d’actuacions que afecten

afecten a los edificios relacionados

als

edificis

relacionades

anteriormente subvencionaran:

anteriorment subvencionaran:

•

Deficiencias constructivas

•

Patologías estructurales

•

Instalaciones comunitarias

•

Instal·lacions comunitàries

•

Accesibilidad

•

Accessibilitat

•

Aislamiento térmico

•

Aïllament tèrmic

•

Sostenibilidad

•

Sostenibilitat

•

Actuaciones

•

Actuacions en espais interiors

en

• Deficiències constructives
•

espacios

Patologies estructurals

interiores comunitarios
•

Actuaciones

en

exteriores comunitarios.

comunitaris
espacios

•

Actuacions en espais
exteriors comunitaris
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b) La ejecución de actuaciones que

b) L’execució d’actuacions que afecten

afecten a las viviendas relacionadas

als

habitatges

relacionades

anteriormente subvencionaran :

anteriorment subvencionaran:

•

Instalaciones

•

Instal·lacions

•

Renovación integral de cocina

•

Renovació integral cuina i/o

y/o baño ( sin electrodomésticos)

bany (sense

•

Accesibilidad

electrodomèstics)

•

Mínimos de habitabilidad

•

Accessibilitat

•

Aislamiento térmico

•

Mínims d’habitabilitat

•

Aïllament tèrmic

c) La ejecución de actuaciones que
afecten a los locales comerciales

c) L’execució d’actuacions que afecten
als locals comercials relacionades

anteriormente subvencionaran:

anteriorment subvencionaran:
•

Supresión

de

barreras

arquitectónicas, en concreto las

•

Supressió

de

barreres

obras para adaptar el acceso del

arquitectòniques, en concret,

local desde la vía pública a su

les obres per adaptar l’accés

interior.

del local des de la via pública
al seu interior.

3.

Cuantía

subvencionada

por 3. Quantia

actuación.

per

actuació.
a)

a) Las

subvencionada

obras

de

rehabilitación

Les

obres

de

rehabilitació

de

d’edificis destinats a habitatges

edificios destinados a viviendas se

es subvencionaran fins a un límit

subvencionaran hasta un límite de

de SIS MIL EUROS (6.000,00€)

SEIS MIL EUROS (6.000,00€) por

per habitatge i/o local.

vivienda y/o local.

d’aquest límit es subvencionarà

Dentro de éste

Dins
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límite

se

un

en un percentatge del 50% el

porcentaje del 50% el coste de la

cost de l’obra, el 100% del cost

obra,

el

subvencionará

coste

del

del

Técnico

del

d’Edifici

Edificio (ITE), el 100% del proyecto

projecte

de ejecución, y las correspondientes

corresponents a les quantitats

a las cantidades abonadas por tasas

abonades per taxes municipals

municipales de obra e ICIO, en caso

d’obra i ICIO, en cas que no

que no concurra un supuesto de

concorri un supòsit d’exempció.

exención. La subvención se hará

La subvenció es farà efectiva

efectiva siempre y cuando resulten

sempre

debidamente acreditados los pagos

degudament

efectuados, mediante la aportación

pagaments efectuats, mitjançant

de

l’aportació

preceptivo

la

100%

del

en

Informe

correspondiente

factura

y

preceptiu

Informe

(ITE),

el

Tècnic

100%

d’execució,

i

i

quan

les

resultin

acreditats

de

del

els

la corresponent

recibo de pago y no se hayan

factura i rebut de pagament i no

agotado los fondos asignados en la

s’hagin esgotat els fons assignats

partida presupuestaria aprobada al

a

efecto.

aprovada a l’efecte.
b)

la

partida

pressupostària

Les obres de rehabilitació i

reforma d’interiors d’habitatge,
b) Las

obras

de

rehabilitación

y

es subvencionaran fins a un límit

reforma de interiores de vivienda,

de

se subvencionaran hasta el límite de

€) per habitatge. Dins d’aquest

TRES MIL EUROS (3.000,00€) por

límit es subvencionarà en un

vivienda. Dentro de éste límite se

percentatge del 30% el cost de

subvencionará en un porcentaje del

l’obra,

30% el coste de la obra, el 100%

d’execució,

del

si

corresponents a les quantitats

corresponde, y las correspondientes

abonades per taxes municipals

a las cantidades abonadas por tasas

d’obra i ICIO, en cas que no

proyecto

de

ejecución,

TRES MIL EUROS (3.000,00

el

100%
si

del

projecte

s’escau,

i

les
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municipales de obra e ICIO, en caso

concorri un supòsit d’exempció.

que no concurra un supuesto de

La subvenció es farà efectiva

exención. La subvención se hará

sempre

efectiva siempre y cuando resulten

degudament

debidamente acreditados los pagos

pagaments efectuats, mitjançant

efectuados, mediante la aportación

l’aportació

de

y

factura i rebut de pagament i no

recibo de pago y no se hayan

s’hagin esgotat els fons assignats

agotado los fondos asignados en la

a

partida presupuestaria aprobada al

aprovada a l’efecte.

la

correspondiente

factura

la

i

quan

de

resultin

acreditats

els

la corresponent

partida

pressupostària

efecto.
c) Les obres de supressió de barreres
c) Las obras de supresión de barreras
arquitectónicas, para el acceso al
interior de locales comerciales se
subvencionaran hasta un límite de
DOS

MIL

Dentro

EUROS
de

subvencionaran

éste
las

(2.000,00

€).

límite
obras

se
para

adaptar el acceso del local desde la
vía pública a su interior en un
porcentaje del 30% el coste de la
obra por local comercial, el 100%
del

proyecto

de

ejecución,

si

corresponde, y las correspondientes
a las cantidades abonadas por tasas
municipales de obra e ICIO, en caso
que no concurra un supuesto de
exención. La subvención se hará
efectiva siempre y cuando resulten

arquitectòniques per a l’accés a l’
interior dels locals comercials es
subvencionaran fins un límit de
DOS MIL EUROS (2.000,00 €).
Dins

d’aquest

subvencionaran

límit
les

es

obres

per

adaptar l’accés del local des de la
via pública al seu interior en un
percentatge del
l’obra

per

30% el cost de

local

comercial,

el

100% del projecte d’execució, si
s’escau, i les corresponents a les
quantitats

abonades

per

taxes

municipals d’obra i ICIO, en cas
que

no

concorri

un

supòsit

d’exempció. La subvenció es farà
efectiva sempre i quan resultin
degudament

acreditats

els
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debidamente acreditados los pagos

pagaments efectuats, mitjançant

efectuados, mediante la aportación

l’aportació

de

y

factura i rebut de pagament i no

recibo de pago y no se hayan

s’hagin esgotat els fons assignats

agotado los fondos asignados en la

a

partida presupuestaria aprobada al

aprovada a aquest efecte.

la

correspondiente

factura

la

de

la

partida

corresponent

pressupostària

efecto.
ANEXO II

ANNEX II

PRESUPUESTO

PRESSUPOST

El presupuesto correspondiente al objeto

El pressupost corresponent a l'objecte i

y las actuaciones descritas en el Convenio

les actuacions descrites en el Conveni

entre

la

entre

el

Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament

de

de L'Hospitalet de Llobregat, per a la

Llobregat, para la rehabilitación de los

rehabilitació dels barris Gornal, Bellvitge,

barrios de Gornal, Bellvitge, Sant Josep,

Sant Josep, Las Planas, Santa Eulalia i la

Las Planas, Santa Eulalia y la Torrassa de

Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat, així

L’Hospitalet de Llobregat, así como lo

com el previst en el seu ANNEX I es

previsto en su ANEXO I se desglosan de la

desglossen

el

Ministerio

Generalitat

de

Ayuntamiento

de

Fomento,

Catalunya
de

y

L’Hospitalet

el

Ministeri

de

de

la

Foment,

següent

la

forma:

siguiente forma:
a) Import destinat a plantar cara al
a) Importe destinado a hacer frente al

pagament de les obres de rehabilitació

pago de las obras de rehabilitación de

d'edificis destinats a habitatges obres de

edificios destinados a viviendas obras de

rehabilitació

rehabilitación y reforma de interiores de

d'habitatge,

vivienda, obras de supresión de barreras

barreres arquitectòniques, per a l'accés a

arquitectónicas, para el acceso al interior

l'interior de locals comercials, en els

de locales comerciales, en los términos

termes

i
obres

previstos

reforma
de

en

el

d'interiors

supressió

punt

3

de

del
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previstos en el punto 3 del relacionado

relacionat ANNEX I. L’import estimat és

ANEXO I. El importe estimado es de

de

988.358,44.-€, sujeto a comprobación y

comprovació i ajust amb la partida total

cuadre con la partida total de obras.

d'obres.

Todas las obras de rehabilitación han

Totes

finalizado con fecha anterior al 1 de

finalitzat

septiembre de 2012.

setembre

b) Importe destinado a sufragar de

988.358,44.-€,

les

obres

subjecte

de

a

rehabilitació

han

amb data anterior al 1 de
de

2012.

b) Import destinat a sufragar de fins a

hasta un 50% del coste de la oficina local

un

de vivienda de L’Hospitalet. El importe

d'habitatge

estimado es de 11.641,56.-€, sujeto a

estimat es de 11.641,56.-€, subjecte a

comprobación y cuadre con

comprovació i ajust amb la partida total

la partida

total de la oficina.

50%

del

cost

de

de

l'oficina

L’Hospitalet.

local

L’import

de l’oficina.

c) Importe destinado a sufragar el

c) Import destinat a sufragar el cost

coste de las obras de intervención en vía

de les obres d'intervenció en via pública,

pública, ejecutadas por el Ayuntamiento

executades per l'Ajuntament dintre de

dentro del ámbito territorial delimitado

l'àmbit territorial delimitat per l'ANNEX

por el ANEXO III, siempre se ejecuten

III, sempre s'executin dintre dels terminis

dentro de los plazos previstos en la

previstos

cláusula

Conveni de referència: no hi ha obres

novena

del

Convenio

de

referencia: No hay obras presupuestadas.
De conformidad con lo previsto en la
claúsula

cuarta,

los

fondos

públicos

recibidos se destinaran a las finalidades del
presente Convenio, y será obligatoria la
justificación

de

las

subvenciones

concedidas, mediante certificado expedido
y

firmado por autoridad competente,

a

la

clausula

novena

del

pressupostades.

De

conformitat

amb

el

previst

a

la

clàusula quarta, els fons públics rebuts es
destinaran a les finalitats del present
Conveni, i serà obligatòria la justificació
de

les

subvencions

concedides,

mitjançant certificat expedit i signat per
autoritat competent, aportant si escau la
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aportando en su caso la relación de

relació de beneficiaris, i es sotmetran a

beneficiarios,
actuaciones

y
de

se

someterán

comprobación

a

las

les actuacions de comprovació de les

de

las

condicions establertes.

condiciones establecidas.
En

el

mateix

sentit

acompanyant

la

En el mismo sentido acompañando la

justificació de les subvencions concedides

justificación

subvenciones

es justifiquessin els costos i despeses

concedidas se justificaran los costes y

relacionades en els apartats b) i c)

gastos relacionados en los apartados b) y

degudament

c) debidamente certificados por autoridad

competent.

de

las

certificats

per

autoritat

competente.

ANEXO III

LISTADO DE FINCAS INCLUIDO DENTRO DEL AMBITO TERRITORIAL
DEL CONVENIO SUBSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO,
LA

GENERALITAT

DE

CATALUNYA

Y

EL

AYUNTAMIENTO

DE

HOSPITALET DE LLOBREGAT, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS
BARRIOSS DE GORNAL, BELLVITGE, SANT JOSEP, LES PLANES,
SANTA EULALIA Y LA TORRASSA DE HOSPITALET DE LLOBREGAT
PARA EL AÑO 2012.

BARRIO “ LA TORRASSA”
CALLE

DISTRITO II
NÚMS.

NÚMS.

PARES

IMPARES

ALBAREDA, CALLE DE

2 a 50

1 a 45

BONVEHI, PASAJE

TODOS

TODOS
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COLOM, PASAJE

-

1a9

2 a 22

1 a 25

2bis a 30

1 a 27

2 a 72

1 a 73

108 a 122

87B a 99

98 a 120

103bis a 117

152 a 176

159 a 175

TODOS

TODOS

106 a 130

1 a 115

112 a 210

107 a 203

TODOS

TODOS

-

131 a 185

MOSSEN JAUME BUSQUETS, CALLE DEL

TODOS

TODOS

OLIVERES, PASAJE DE

34 a 50

41 a 45

PONS, PASAJE DE

TODOS

TODOS

PROGRES, CALLE DEL

132 a 152

111 a 135

RAFAEL DE CAMPALANS, CALLE DE

102 a 180

91 a 183

TODOS

TODOS

92 a 166

-

2 a 86

1 a 151

CONGOST, PASAJE
DR. GREGORIO MARAÑON, CALLE DEL
HOLANDA, CALLE DE
JOVENTUT, CALLE DE LA
LLANÇA, CALLE DE
LLOBREGAT, CALLE DEL
LLOPIS, PASAJE
MARE DE DEU DELS DESAMPARATS,
CALLE DE LA
DR. MARTI I JULIÀ, CALLE DEL
MATA, PASAJE
MONTSENY, CALLE DEL

RAMBLA CATALANA
RIERA BLANCA, CALLE DE LA
RONDA DE LA TORRASSA, CALLE DE LA

90 a 120
RONDA DE LA VIA, CALLE DE LA

-

1 a 77

24B a 106

29 a 107

24 a 106

19 a 101

TRANSFORMADOR, CALLE DEL

2 a 32

-

XIPRER, PASAJE DEL

TODOS

TODOS

ROSSELLÓ, CALLE DEL
SANTIAGO APOSTOL, CALLE DE
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BARRIO “ EL GORNAL”

DISTRITO VI

CALLE

APRESTADORA, CALLE DE LA

NÚMS.

NÚMS.

PARES

IMPARES

164 a 174

127 a 139
155 a 157

CAN TRIES, CALLE DE

2 a 18

21 a 65

2-44

1 a 73

92 a 130

-

HERRERO, CALLE

2 a 20

-

JONCS, CALLE DE

2 a 26

1a3

JUAN DE JUANES, CALLE DE

2 a 20

1 a 33

-

169 a 183

10 a 108

-

CARMEN AMAYA, AVENIDA DE
GRAN VIA, AVENIDA DE

NARCÍS MONTURIOL, CALLE DE
VILANOVA , AVENIDA DE

BARRIO “BELLVITGE” DISTRITO VI
CALLE

AMERICA, AVENIDA

NÚMS.

NÚMS.

PARES

IMPARES

-

5 a 119
179 – 189

CAMPOAMOR, CALLE DE

18 a 64

17 a 51

CARRETERA DEL MIG, CALLE DE LA

90 a 96

-

CATERINA ALBERT, CALLE DE

4 a 22

-

2-12

1 a 11

10 a 258

11 a 55

COLOM, CALLE DE
EUROPA, AVENIDA DE

71 a 141
151 a 227
FRANÇA, CALLE DE

-

11 a 59

RAMBLA MARINA

10 a 110

-

ROVIRA, PASAJE

-

19 a 27
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TRAVESIA INDUSTRIAL

90 a 98

-

BARRIO “SANT JOSEP” DISTRITO I
CALLE

NÚMS.

NÚMS.

PARES

IMPARES

ALÒS, CALLE CA N’

2 a 28

1 a 15

CANIGÓ , CALLE DEL

2 a 50

-

162 A a 172

-

1 a 17

2 a 12

44 a 70

23 a 55

PINTOR SOROLLA, CALLE DEL

2 a 16

-

PLINI, CALLE DE

TODOS

TODOS

2a8

1 a 11

ROSALIA CASTRO , CALLE DE

58 a 94

33 a 43

SANT PIUS X , CALLE DE

TODOS

TODOS

TERRA BAIXA, CALLE DE

TODOS

TODOS

TREBALL, CALLE DE

2 a 28

1 a 31

CARRILET, AVENIDA DEL
ENRIC PRAT DE LA RIBA, CALLE DE
JOSEP TARRADELLAS I JOAN, AVENIDA
DE

PONSICH, CALLE DE

BARRIO “LAS PLANAS” DISTRITO IV
CALLE

NÚMS.

NÚMS.

PARES

IMPARES

ALEGRIA, CALLE

50 a 58

51 a 59

ALMERIA , CALLE

2a8

1a7

BÒBILES, CALLE

2 a 4B

1a3

2 a4

1 a 21

86 a 108

69 a 99

10 a 16

15 a 21B

2 a 42

-

CATALUNYA, AVENIDA DE

CORTADA , CALLE
GARROFERS , CALLE DE LOS
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GRANADA, CALLE

2 a 18

-

NORD, AVENIDA DEL

2 a 22

1 a 35

PONENT, AVENIDA DE

-

1 a 55

PRIMAVERA, AVENIDA

2a8

-

2 a 20

-

TORRENT GORNAL, AVENIDA DEL

-

1a3

TREPADERAS, CALLE

2

1a3

TEIDE, CALLE

BARRIO “ SANTA EULALIA”

DISTRITO III

CALLE

ALÓS, PASAJE

NÚMS.

NÚMS.

PARES

IMPARES

2a6

1 a 19

108 a 118

115 a 127

AMISTAT, CALLE

2 a 14

1 a 13

ANGEL GUIMERÀ , CALLE DE

2 a 24

1 a 35

APRESTADORA, CALLE

2 a 22

1a7

BUENOS AIRES ,CALLE

2 a 38

1 a 57

CAMILO JOSE CELA, PLAÇA DE

TODOS

TODOS

CARRASCO FORMIGUERA, CALLE DE

2 a 16

1 a 21

2 a 110

-

CASTELAO , CALLE DE

2 a 26

1 a 21

CAVALL BERNAT , CALLE

2 a 26

1 a 69

COMERÇ , CALLE DEL

2 a 58

1 a 45

16 a 42

13 a 29

COROMINES , CALLE

2 a 40

1 a 53

CULTURA, CALLE

2 a 42

1 a 19

DOCTOR FLEMING, CALLE DEL

2 a 14

1 a11

2-8

1-9

16 a 28

19 a 27

AMADEU TORNER, AVENIDA DE

CARRILET, AVENIDA DEL

COOPERATIVA, CALLE DE LA

DOS, PASAJE
GASÒMETRE, CALLE DEL
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GENERAL PRIM , CALLE DEL

2 a 34

1 a 33

GOLRIÀ , CALLE

2 a 14

1 a 11

GONÇAL PONS , CALLE DE

2 a 20

1 a 27

2a6

1 a 11

ISAAC PERAL , CALLE DE

2 a 16

1 a 29

JACINT VERDEGUER , CALLE DE

2 a 42

1 a 29

JANSANA, CALLE DE

2 a 72

1 a 41

JANSANA,PASAJE DE

2 a 16

1 a 31

JOSEP ANSELM CLAVE, CALLE DE

2 a 64

1 a 39

JUSTA GOICOECHEA, CALLE DE

TODOS

TODOS

LAVINIA , CALLE DE

18 a 88

-

MALUQUER, CALLE DE

2 a 16

1 a 17

MARTÍ CODOLAR CALLE DE

2 a 50

1 a 49

METRO, AVENIDA DEL

2 a 22

1 a 17

MILAGROS CONSARNAU I SABATÉ ,

TODOS

TODOS

MUNS CALLE DE

2 a 34

1 a 35

PARETO, CALLE DE

2 a 38

1 a 55

PATRONAT, CALLE DEL

2 a 10

1 a 13

PATRONAT PASAJE DEL

TODOS

TODOS

PIUS XII , PLAZA DE

TODOS

TODOS

PROVENÇANA, PLAZA DE LA

TODOS

TODOS

2a6

1 a 29

176 a 210

-

SALAMINA, CALLE DE

2 a 40

13 a 41

SALVADORS , CALLE

2 a 30

1 a 13

SALVADORS PASAJE DE

TODOS

TODOS

SANT ISIDRE PLAZA DE

TODOS

TODOS

SANTA EULÀLIA ,CALLE DE

2 a 246

1 a 227

GUILERA, PASAJE

PLAZA DE

PUJADES, CALLE
RIERA BLANCA, CALLE DE LA
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SANTIAGO RAMON I CAJAL, CALLE DE

-

1 a 47
119 a 129

SANTIAGO ROSSINYOL , CALLE DE

2 a 30

1 a 31

UNIÓ, CALLE DE LA

2 a 50

15 a 49

136 a 184

-

VILANOVA, AVENIDA DE

SEGÓN.- ACCEPTAR la subvenció que, a fons perdut, aportarà el Ministerio
de Fomento amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.09.261N.750.12
(subconcepte remodelació de barris de L’Hospitalet) durant l’exercici 2012, per
un total de UN MIL·LIÓ D’EUROS (1.000.000 €), per a finançar l’execució de
les actuacions de remodelació dels barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep,
Les Planes, Santa Eulàlia i La Torrassa d’aquesta ciutat establertes en
l’estipulacions primera i segona del present conveni.
TERCER.- DESIGNAR el Sr. Francesc Josep Belver i Vallès, tinent d’alcaldia
d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat i la Sra. J.G.G., Directora de l’Oficina
Municipal de l’Habitatge; representants de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat en la Comissió Mixta per al seguiment de les actuacions en els
barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia, La Torrassa i Les
Planes de L’Hospitalet de Llobregat, que preveu l’estipulació sisena del
present Conveni.
QUART.- FACULTAR de manera indistinta a l’Alcaldessa, Sra. Núria Marín
Martínez i al primer Tinent d’Alcaldia, Sr. Francesc Josep Belver i Vallès, per a
la signatura d’aquest conveni i d’aquells altres documents i actes
administratius necessaris per a l’execució d’aquest acord.
CINQUÈ.- TRAMETRE certificat dels presents acords, a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos en l’article
309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’AlcaldiaPresidència, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció General, a l’Àrea
d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, a l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, a la Gerència Municipal, a l’Assessor Tècnic de Pressupostos i del
PAM, al Cap de servei d’Urbanisme, a l’Agència de Desenvolupament Urbà,
als efectes legals pertinents.
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DICTAMEN 17 BIS2.PER A LA RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ
DEL CONSORCI BIOPOL I PARTICIPACIÓ EN LA FUNDACIÓ IDIBELL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta
exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que per acord del ple de 4 de desembre de 2007 es va aprovar l’adhesió
d’aquest Ajuntament al Consorci BioPol de l’Hospitalet de Llobregat; i per
acord del ple de 4 de març de 2008 es va acordar l’aprovació dels nous
Estatuts amb les modificacions dels aprovats en el ple de 4 de desembre de
2007.
Atès que per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya 134/2008, de 22
de juliol, publicat en el DOGC de 4 d’agost de 2008, es va aprovar la
constitució del Consorci BioPol de L’Hospitalet de Llobregat, constituït per la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, la
Universitat de Barcelona, i la Fundació Privada BioRegió de Catalunya amb
l’objectiu d’impulsar la posada en marxa i la gestió d’un entorn d’innovació
multidisciplinar en el marc del campus Universitari de Bellvitge de la
Universitat de Barcelona, de la Ciutat Universitària de Bellvitge i de l’Hospital
Duran i Reinals que disposi de les infraestructures i els recursos personals i
materials necessaris per tal d’afavorir, estimular i explotar les sinergies entre
les entitats que participen i per tal de promoure la interacció entre la recerca i
la docència universitària, els sectors productiu, científic i tecnològic.
Atès que en data 27 de juliol de 2012, s’acorda per unanimitat del Consell
Rector sol·licitar al Govern de la Generalitat l’autorització per iniciar el procés
de dissolució del Consorci.
Atès que en data 20 de novembre de 2012, en compliment de l’acord de 2
d’agost de 2011, de mesures addicionals de simplificació del sector públic
vinculat al Departament de Salut, el Govern de la Generalitat de Catalunya
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acorda: Ratificar l’acord de dissolució del Consorci BioPol de l’Hospitalet de
Llobregat pres pel seu Consell Rector el 27 de juliol de 2012 i instar a les
persones representants de l’administració de la Generalitat i del seu sector
públic en el Consell Rector perquè adoptin els acords necessaris per fer
efectiva la seva dissolució i posterior liquidació abans del 31 de desembre de
2012, i la cessió global dels seus actius i passius a la fundació privada Institut
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).
Atès que en data 28 de novembre de 2012, el Consell Rector del Consorci,
acorda dissoldre el Consorci de conformitat amb el que preveuen els articles
38.2 i 11.2 dels Estatuts del Consorci; obrir el període de liquidació donant
coneixement a la Comissió liquidadora nomenada pel Departament de Salut
en resolució de l’Honorable Conseller de 28 de novembre de 2012 de
conformitat amb l’art. 38.4 dels Estatuts del Consorci.
Atès que la dissolució del Consorci amb l’acord previ del Consell Rector, ha de
ser ratificada per les administracions consorciades i es determinarà la forma
de procedir a la liquidació dels bens del Consorci i a la reversió de les obres o
de les instal·lacions a les administracions consorciades en funció de les
aportacions que aquestes hagin efectuat o, si es el cas, en l’acord s’establirà
que puguin ser destinades a altres finalitats, tal i com es determina a l’art. 38.2
dels Estatuts del Consorci.
Per acord del Ple de 27 de juny de 2011 conformitat amb els articles 6 i 8 dels
Estatuts a la present data ostenten la representació de l’ajuntament davant el
Consorci: L’alcaldessa Sra. Núria Marín Martínez i el Gerent de l’ADU, Sr.
A.N.O..
Atès que en data de 7 de desembre de 2012, la Generalitat de Catalunya,
mitjançant escrit del Director General de Regulació, Planificació i Recursos
Sanitaris ha convidat a l’Alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat a incorporarse, com a patrona d’ IDIBELL, proposant la modificació dels estatuts de la
fundació en el sentit d’incorporar com a membre nat del Patronat de la
fundació la persona física que ocupi el càrrec d’alcalde/ssa de L’Hospitalet de
Llobregat.
Atès que L’IDIBELL es una fundació que te objectius en gran mesura
coincidents amb el Consorci BIOPOLH, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat varen estudiar la simplificació
d’organismes per tal de portar a la pràctica les missions fundacionals de
BIOPOLH. I en conseqüència es va proposar integrar les activitats de
BIOPOLH en la fundació privada Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
(IDIBELL).
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Atès que les institucions representades en el Patronat de l’IDIBELL formen
part del Consorci BIOPOLH si exceptuem a l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat que fins al moment no forma part de la Fundació.
Vist l’informe de la secretària del ple 49/2012, de 17 de desembre de 2012.
En exercici de les competències atribuïdes per l’art. 123.1.f en relació al 123.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art.
313 del Decret 179/19995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals,
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR l’acord de dissolució del Consorci BioPol L’Hospitalet
de Llobregat acordat pel seu Consell Rector en sessió de 28 de novembre de
2012, de conformitat amb el que preveu l’art. 38.2 dels Estatuts.
SEGON.- DONAR CONFORMITAT a la cessió global dels actius i passius del
Consorci en favor de la fundació privada INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
BIOMÈDICA DE BELLVITGE. (IDIBELL).
TERCER.- MANIFESTAR la conformitat de la corporació per a la incorporació
com a membre nat al Patronat de la Fundació IDIBELL la persona física que
ocupi el càrrec d’alcalde/ssa d’aquest Ajuntament.
QUART.- FACULTAR de manera indistinta a l’alcaldia presidència i a la Sra.
Maria Mercé Perea i Conillas, Tinent d’alcalde d’Hisenda i Recursos Generals
per a l’execució del present acord i la signatura dels documents necessaris
per a la seva efectivitat.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència del Consell Rector del
Consorci i a la Directora General de Regulació, Planificació i Recursos
Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord a l’alcaldia, la Intervenció i la Tresoreria
Municipals.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

DICTAMEN 17 BIS3.PER
VALIDAR
I
RECONÈIXER
LES
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 4.727,57 EUROS
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IVA
INCLÒS,
CORRESPONENTS
AL
SERVEI
DE
NETEJA,
MANTENIMENT, VIGILÀNCIA I OBERTURA I TANCAMENT DEL MERCAT
MUNICIPAL DE CAN SERRA, REALITZADES PER L’EMPRESA CLECE,
S.A.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió del Tinent d'Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al
reconeixement de les obligacions derivades de la factura emesa per l’empresa
CLECE S.A., corresponent als serveis de neteja, manteniment, vigilància i
obertura i tancament del Mercat Municipal de Can Serra, realitzats del 6
d’octubre al 31 d’octubre de 2012, per un import de 4.727,57 euros IVA inclòs.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits
com a conseqüència dels serveis realitzats, pel qual s’hauria de reconèixer el
crèdit a favor de l’empresa que va executar els serveis.
ATÈS que l’abonament de la despesa derivada per l’execució dels serveis, per
import de 4.727,57 euros (3.907,08 euros més 820,49 euros d’IVA), es podrà
formalitzar amb càrrec a la partida 07.2410.226.99.50 del pressupost
municipal de 2012, segons certificat de retenció de crèdit núm. 120042889, de
data 13 de desembre, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta del Tinent d'Alcalde, titular de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic
del Ple,
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ACORDA:
Primer.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les
conversions administratives de les actuacions administratives corresponents
a la despesa realitzada per l’empresa CLECE, S.A., pels serveis de neteja,
manteniment, vigilància i obertura i tancament del Mercat Municipal de Can
Serra, realitzats del 6 d’octubre al 31 d’octubre de 2012 (RC-24/12).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de CLECE,
S.A., amb Número de Identificació Fiscal A-80364243, en concepte dels
serveis de neteja, manteniment, vigilància i obertura i tancament del Mercat
Municipal de Can Serra, corresponents a l’exercici 2012, per un import total de
4.727,57 euros (3.907,08 euros més 820,49 euros d’IVA), segons fra. núm.
009980025812FAC emesa en data 31 d’octubre de 2012.
Tercer.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per import 4.727,57 euros
(3.907,08 euros més 820,49 euros d’IVA), es formalitzarà amb càrrec a la
partida 07.2410.226.99.50 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
de retenció de crèdit núm. 120042889, de data 13 de desembre, emès per la
Intervenció General.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que
disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la Secció de
Gestió Econòmica i Administració i a l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 17 BIS4.PER
VALIDAR
I
RECONÈIXER
LES
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENTS AL SERVEI DE
SEGUIMENT I CONTROL REMOT DE LES INSTAL·LACIONS DEL PARC
DE LES ESCALES MECÀNIQUES I ASCENSORS EXTERIORS DEL
MUNICIPI DE L’HOSPITALET, REALITZATS PER L’EMPRESA
THYSSENKUPP ELEVADORES, S.L.; I LES CORRESPONENTS ALS
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CONSUMS ELÈCTRICS DEL CARRER AMADEU
PRESENTADES PER HABITATGE ENTORN SCCL.

TORNER,

41-47

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 7 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió del tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per
procedir al reconeixement de les obligacions derivades de les següents
factures presentades per l’empresa THYSSENKUPP ELEVADORES, S.L., en
concepte del servei de seguiment i control remot de les instal·lacions del parc
de les escales mecàniques i ascensors exteriors del municipi de l’Hospitalet
(RC-21/12):
- Fra. 8213880 de 30/04/2012 ........................ 22.440,77 € (IVA 18% inclòs)
- Fra. 2030013794 de 30/04/2012 ....................5.584,04 € (IVA 8% inclòs)
ATÈS que l’import total de les factures dels treballs realitzats és de 28.024,81
euros (24.188,01 euros més 3.836,80 euros d’IVA).
ATÈS que per Provisió del tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per
procedir al reconeixement de les obligacions derivades de les següents
factures presentades per l’empresa HABITATGE ENTORN SCCL, en
concepte dels consums elèctrics del carrer Amadeu Torner, 41-47 (RC-22/12):
-

Fra. E4901N02587309 de 21/10/2009 ....................................... 187,12 €
Fra. E4901N03600656 de 27/11/2009 ......................................... 16,38 €
Fra. E4901N04174887 de 22/12/2009 ......................................... 72,35 €
Fra. E4001N00435761 de 21/01/2010 ......................................... 13,51 €
Fra. E4001N01234217 de 24/02/2010 ....................................... 101,92 €
Fra. E0908N00051933 de 07/10/2009 ....................................... 288,60 €

ATÈS que l’import total de les factures dels consums realitzats és de 679,88
euros IVA inclòs.
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ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits
com a conseqüència dels serveis realitzats, pel qual s’hauria de reconèixer el
crèdit a favor de les empreses que van executar els serveis.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import de 28.704,69
euros es podrà formalitzar pels imports i partides següents:
-

-

per import de 28.024,81 euros, amb càrrec a la partida
06.1550.227.06.50 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
d’existència de crèdit 120039856 de data 26 de novembre, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.
per import de 679,88 euros, amb càrrec a la partida 06.1650.221.00.50
del pressupost municipal de 2012, segons certificat d’existència de
crèdit 120039857 de data 26 de novembre, emès per la Intervenció
General de l’Ajuntament.

VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta del Tinent d'Alcalde, titular de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament
Orgànic del Ple,
ACORDA:
Primer.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, la conversió
administrativa de les actuacions administratives realitzades corresponents a la
despesa derivada del servei de seguiment i control remot de les instal·lacions
del parc de les escales mecàniques i ascensors exteriors del municipi de
l’Hospitalet (RC-21/12); i dels consums elèctrics del carrer Amadeu Torner, 4147 (RC-22/12).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa
THYSSENKUPP ELEVADORES, S.L., amb NIF B46001897, en concepte del
servei de seguiment i control remot de les instal·lacions del parc de les
escales mecàniques i ascensors exteriors del municipi de l’Hospitalet,
corresponents a l’exercici 2012, per un import total de 28.024,81 euros IVA
inclòs, segons les factures que es detallen a continuació:
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- Fra. 8213880 de 30/04/2012 ........................ 22.440,77 € (IVA 18% inclòs)
- Fra. 2030013794 de 30/04/2012 ....................5.584,04 € (IVA 8% inclòs)
Tercer.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa
HABITATGE ENTORN SCCL, amb NIF F58873936, en concepte dels
consums elèctrics del carrer Amadeu Torner, 41-47, corresponents als
exercicis 2009 i 2010, per un import total de 679,88 euros IVA inclòs, segons
les factures que es detallen a continuació:
-

Fra. E4901N02587309 de 21/10/2009 ....................................... 187,12 €
Fra. E4901N03600656 de 27/11/2009 ......................................... 16,38 €
Fra. E4901N04174887 de 22/12/2009 ......................................... 72,35 €
Fra. E4001N00435761 de 21/01/2010 ......................................... 13,51 €
Fra. E4001N01234217 de 24/02/2010 ....................................... 101,92 €
Fra. E0908N00051933 de 07/10/2009 ....................................... 288,60 €

Quart.- Els crèdits reconeguts als acords anteriors per un import total de
28.704,69 euros es formalitzaran pels imports i partides següents:
-

-

per import de 28.024,81 euros, amb càrrec a la partida
06.1550.227.06.50 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
d’existència de crèdit 120039856 de data 26 de novembre, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.
per import de 679,88 euros, amb càrrec a la partida 06.1650.221.00.50
del pressupost municipal de 2012, segons certificat d’existència de
crèdit 120039857 de data 26 de novembre, emès per la Intervenció
General de l’Ajuntament.

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

DICTAMEN 17 BIS5.PER APROVAR LES LIQUIDACIONS DE
CONTRACTE I LES CERTIFICACIONS FINALS DEL “PROJECTE
MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL PONT
DE LA CARRETERA DE COLLBLANC –ESTRUCTURES RAMALS 1, 2, 3 I
4 DEL SECTOR DE LA PORTA NORD A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT”
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I DEL “PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL
SECTOR PORTA NORD DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT”; AIXÍ COM
RECONÈIXER EL CRÈDIT A FAVOR DE L’EMPRESA SCRINSER S.A.
DERIVAT DE LES CERTIFICACIONS FINALS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que, la Junta de Govern Local, en la sessió de 4 de desembre de 2007,
va acordar aprovar i adjudicar el “Projecte modificat núm. 1 del projecte
constructiu d’ampliació del pont de la carretera de Collblanc - estructures
ramals 1,2,3 i 4 del sector Porta Nord a l’Hospitalet de Llobregat” a l’empresa
Scrinser, SA per un import de 4.725.258,69 Euros (IVA inclòs), en virtut de
l’article 146 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, Text refós de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Atès que, la Junta de Govern Local, en la sessió de 4 de desembre de 2007,
va acordar aprovar i adjudicar el “Projecte modificat núm. 1 del projecte
d’urbanització del sector Porta Nord a l’Hospitalet de Llobregat a l’empresa
Scrinser, SA per un import de 10.543.973,71 Euros (IVA inclòs), en virtut de
l’article 146 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, Text refós de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Atès que, la Junta de Govern Local en la sessió de 29 de desembre de 2009
va aprovar un nou “Projecte modificat núm. 2 de les obres del pont de la
carretera de Collblanc – estructures ramals 1, 2, 3 i 4 del sector Porta Nord a
l’Hospitalet de Llobregat”, per un import de 5.196.629,06 Euros (IVA inclòs),
redactat per l’empresa Scrinser, SA.
Atès que, la Junta de Govern Local en la sessió de 29 de desembre de 2009
va aprovar un nou projecte modificat núm. 2 de les obres d’urbanització del
sector Porta Nord a l’Hospitalet de Llobregat, per un import de 11.597.786,49
Euros (IVA inclòs), redactat per l’empresa Scrinser, SA.
Atès que en data 6 de maig de 2010 es va procedir a la signatura de l’Acta de
Recepció del “Projecte modificat del projecte de les obres del pont de la
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carretera de Collblanc –estructures ramals 1, 2, 3 i 4 del sector Porta Nord a
l’Hospitalet de Llobregat” i de la seva liquidació coincident amb el “Projecte
modificat núm. 2 del projecte constructiu de l’ampliació del pont de la carretera
de Collblanc –estructures ramals 1, 2, 3 i 4 del sector Porta Nord a l’Hospitalet
de Llobregat, signada per l’empresa constructora, la direcció facultativa, els
Serveis Tècnics Municipals, la Intervenció General i la Secretaria General.
Atès que en data 6 de maig de 2010 es va procedir a la signatura de l’Acta de
Recepció del “Projecte modificat del projecte d’urbanització del sector Porta
Nord a l’Hospitalet de Llobregat” i de la seva liquidació coincident amb el
“Projecte modificat núm. 2 del projecte d’urbanització del sector Porta Nord” a
l’Hospitalet de Llobregat, signada per l’empresa constructora, la direcció
facultativa, els Serveis Tècnics Municipals, la Intervenció General i la
Secretaria General.
Atès que en ambdues Actes de data 6 de maig de 2010 es posen de manifest
les deficiències detectades en part dels reblerts executats a la vorera de la
Ctra. de Collblanc i es fixa un termini de tres mesos per a la seva resolució.
Atès que els serveis tècnics de Planificació d’Infraestructures de l’Agència de
Desenvolupament Urbà i l’Arquitecte adscrit a la Intervenció General, han
emès diversos informes durant l’execució de les reparacions per part de
l’empresa Scrinser, SA, de les deficiències detectades en les Actes de
recepció de les obres suara esmentades.
Atès que en data 3 de desembre de 2010, el cap del departament de
Planificació d’Infraestructures de l’Agència de Desenvolupament Urbà, ha
emès informe en el que posa de manifest que les reparacions pendents
descrites en les Actes de recepció de les Obres, han estat efectuades i
proposa l’aprovació de les liquidacions del “Projecte modificat del projecte
constructiu de l’ampliació del pont de la carretera de Collblanc –estructures
ramals 1, 2, 3 i 4 del sector Porta Nord a l’Hospitalet de Llobregat del sector
Porta Nord” i del “Projecte modificat del projecte d’urbanització del sector
Porta Nord”, signades per l’empresa constructora, la direcció facultativa i
l’Ajuntament.
Atès que en data gener de 2011 es tramità certificació d’obra del “Projecte
modificat del projecte constructiu de l’ampliació del pont de la carretera de
Collblanc –estructures ramals 1, 2, 3 i 4 del sector Porta Nord a l’Hospitalet de
Llobregat del sector Porta Nord” per un import 441.370,37 € de manera que
resta pendent de certificar la quantitat de 30.000 €; i del “Projecte modificat del
projecte d’urbanització del sector Porta Nord” per un import 1.023.812,78 € de
manera que resta pendent de certificar la quantitat de 30.000 €.
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Atès que entre l’aprovació del Modificat núm. 2 i la tramitació de les
certificacions corresponents s’ha produït un increment de l’IVA del 16% al
18%, fet que ha generat una despesa addicional a la certificació final del
primer projecte (pont carretera de Collblanc) de 8.127,08 €, i a la del segon
(urbanització sector Porta Nord) de 18.169,18 €.
Atès que la certificació final de les obres del “Projecte modificat del projecte
constructiu de l’ampliació del pont de la carretera de Collblanc –estructures
ramals 1, 2, 3 i 4 del sector Porta Nord a l’Hospitalet de Llobregat del sector
Porta Nord” ascendeix a 38.127.08 € de manera que la liquidació del contracte
puja 5.204.756,14 € Euros (IVA inclòs), que aquesta liquidació suposa un
increment, sense IVA, 399.466,42 Euros, inferior al 10% del pressupost
(4.004.456,52 Euros, sense IVA) i que la liquidació es correspon amb les
obres del projecte Modificat núm. 2 aprovat per la Junta de Govern Local en la
sessió de 29 de desembre de 2009.

Atès que la certificació final de les obres del “Projecte modificat del projecte
d’urbanització del sector Porta Nord” ascendeix a 48.169,18 € de manera que
la liquidació del contracte puja a 11.615.955,68 € Euros (IVA inclòs), que
aquesta liquidació suposa un increment, sense IVA, de 893.061,68 Euros,
inferior al 10% del pressupost del Modificat núm. 1 (8.935.570,94 Euros,
sense IVA) i que la liquidació es correspon amb les obres del projecte
Modificat núm. 2 aprovat per la Junta de Govern Local en la sessió de 29 de
desembre de 2009.
Atès que, l’empresa Scrinser, SA ha manifestat la seva conformitat amb les
liquidacions de les obres efectuades pels serveis tècnics municipals i ha
presentat en data juliol de 2010, factures de liquidació que es corresponen
amb els imports certificats pels serveis tècnics municipals.
ATÈS s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir a la
formalització de la despesa derivada de les certificacions finals dels esmentats
contractes.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat un veritable crèdit
com a conseqüència dels treballs realitzats, per la qual cosa s’hauria de
reconèixer l’obligació a favor de l’empresa que els va executar.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada, per un import total de
86.296,26 IVA inclòs, es podrà formalitzar pels imports i partides següents:
-

per import de 30.000,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària
06.1500.609.00.15 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
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-

-

-

d’existència de crèdit 120010701 de 20 de febrer, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.
per import de 8.127,08 euros, a càrrec de la partida pressupostària
06.1500.609.00.92 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
d’existència de crèdit 120009836 de 15 de febrer, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.
per import de 30.000,00 euros, a càrrec a la partida pressupostària
06.1500.609.00.16 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
d’existència de crèdit 120010702 de 20 de febrer, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.
per import de 18.169,19 euros, a càrrec de la partida pressupostària
06.1500.609.00.92 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
d’existència de crèdit 120009836 de 15 de febrer, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.

Atès que no procedeix l’abonament donat que el Ple municipal en sessió de
data 30/03/2012 va acordar aprovar el Pla d’Ajust per al període 2012-2022
elaborat per aquest Ajuntament, i que s’adjuntà com document annex la
relació certificada de les obligacions pendents de pagament que reunien els
requisits que estableix l’article 2 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer,
expedida per la Viceinterventora de l’Ajuntament i tramesa al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, que ascendia a un total de
12.336.829,85 euros; incorporant-se les factures presentades per SCRINSER
S.A. per uns imports de 38.127,08 € i 48.169,18 €.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta del Tinent d'Alcalde, titular de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament
Orgànic del Ple,
ACORDA:
Primer.- APROVAR la certificació final del “Projecte modificat del projecte
constructiu de l’ampliació del pont de la carretera de Collblanc –estructures
ramals 1, 2, 3 i 4 del sector Porta Nord a l’Hospitalet de Llobregat”, per un
import de TRENTA-VUIT MIL CENT VINT-I-SET EUROS amb VUIT
CÈNTIMS, IVA inclòs (38.127,08 €, IVA inclòs).
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Segon.- APROVAR la certificació final del “Projecte modificat del projecte
d’urbanització del sector Porta Nord” de l’Hospitalet de Llobregat, per un
import QUARANTA-VUIT MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS amb DIVUIT
CÈNTIMS, IVA inclòs (48.169,18 €, IVA inclòs).
Tercer.- APROVAR la liquidació del contracte del “Projecte modificat del
projecte constructiu de l’ampliació del pont de la carretera de Collblanc –
estructures ramals 1, 2, 3 i 4 del sector Porta Nord a l’Hospitalet de Llobregat”,
executades per l’empresa SCRINSER, S.A. per un import total de CINC
MILIONS DOS-CENTS QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS amb
CATORZE EUROS, IVA inclòs (5.204.756,14 Euros, IVA inclòs).
Quart.- APROVAR la liquidació del contracte del “Projecte modificat del
projecte d’urbanització del sector Porta Nord” de l’Hospitalet de Llobregat,
executades per l’empresa SCRINSER, S.A. per un import total d’ ONZE
MILIONS SIS-CENTS QUINZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS, IVA inclòs (11.615.955,67 Euros, IVA inclòs).
Cinquè.- RECONÈIXER l’obligació derivada dels contractes del “Projecte
modificat del projecte constructiu de l’ampliació del pont de la carretera de
Collblanc –estructures ramals 1, 2, 3 i 4 del sector Porta Nord a l’Hospitalet de
Llobregat” i del “Projecte modificat del projecte d’urbanització del sector Porta
Nord”, adjudicats a l’empresa SCRINSER, S.A., amb NIF A61236246, per un
import total de 86.296,26 IVA inclòs, corresponent a les factures següents:
-

Fra. A11007800700004 de data 01/07/2011 per import de 38.127,08 €
(32.311,08 € més 5.816,00 € corresponent al 18% d’IVA).
Fra. A11007800700002 de data 01/07/2011 per import de 48.169,18 €
(40.821,34 € més 7.347,84 € corresponent al 18% d’IVA).

Sisè.- L’obligació reconeguda a l’acord anterior, per un import total de
86.296,26 IVA inclòs, es formalitzarà a càrrec dels imports i les partides
següents:
-

-

-

per import de 30.000,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària
06.1500.609.00.15 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
d’existència de crèdit 120010701 de 20 de febrer, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.
per import de 8.127,08 euros, a càrrec de la partida pressupostària
06.1500.609.00.92 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
d’existència de crèdit 120009836 de 15 de febrer, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.
per import de 30.000,00 euros, a càrrec a la partida pressupostària
06.1500.609.00.16 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
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-

d’existència de crèdit 120010702 de 20 de febrer, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.
per import de 18.169,19 euros, a càrrec de la partida pressupostària
06.1500.609.00.92 del pressupost municipal de 2012, segons certificat
d’existència de crèdit 120009836 de 15 de febrer, emès per la
Intervenció General de l’Ajuntament.

Setè.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que
disposa el reial decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament
dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
Vuitè.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa SCRINSER, S.A. i als
serveis municipals escaients.

REGIDORIA D'ESPORTS I JOVENTUT

DICTAMEN 6.PER APROVAR L’ACORD DE COL·LABORACIÓ I
L’ATORGAMENT D’UN AJUT ECONÒMIC A L’ENTITAT “ASSOCIACIÓ
D’ESTUDIANTS DE L’HOSPITALET” PER UN IMPORT DE 6.678 € PER A
L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE LES DIFERENTS
ACTIVITATS DURANT EL CURS ESCOLAR 2012-2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 9 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots en
contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

VISTA la provisió del Regidor de Govern d’Esports i Joventut que resol iniciar
l’expedient administratiu per a l’aprovació de l’acord de col·laboració amb
l’entitat ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE L’HOSPITALET, pel curs escolar
2012-2013.
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VIST que l’article 72 i el títol XIV de les lleis 7/1985 i 8/1987, respectivament,
ordena a les entitats locals que afavoreixin el desenvolupament de les
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns,
els faciliti informació i l’ús dels mitjans públics, així com, l’accés als ajuts
econòmics per a la realització de les seves activitats, òbviament, aquest
foment contribueix a satisfer algun dels seus drets reconeguts als ciutadans
en l’article 18 de LRBRL i en el 154 de ROAS. Per altra part, l’Ajuntament
també ha recollit als drets en el Reglament de Participació Ciutadana aprovat
pel Ple amb data 26 de juliol de 2000.
VISTA la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. R.R.P., en nom i
representació
de
l’entitat
“ASSOCIACIÓ
D’
ESTUDIANTS
DE
L’HOSPITALET”, davant el Registre General d’entrada de l’Ajuntament
número 41.873, de data 3/10/12, amb la memòria i el balanç econòmic del
Curs escolar 2011/2012 i el projecte i pressupost per el Curs escolar
2012/2013 i que ha complert els requisits establerts en el títol III i IV de la
normativa de subvencions de l’Ajuntament, el certificat d’estar al corrent de les
seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament i l’acreditació de l’article 17.c. Així
mateix està inscrita en el Registre d’Entitats d’Interès Municipal amb el
número 274, i amb data 28/02/90.
ATÈS que un dels objectius de la Unitat de Joventut (a través de la Regidoria
de Govern d’Esports i Joventut), és donar suport a aquelles entitats de joves
i/o estudiants de la nostra ciutat que realitzin activitats d’interès general i/o
ofereixin serveis que complementin o supleixin els de competència municipal,
circumstància que es concreta en la signatura d’un conveni.
VISTA la minuta del conveni de col·laboració a signar entre aquest Ajuntament
i l’entitat ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE L’HOSPITALET, per dur a terme
el programa d’activitats dels estudiants durant el curs escolar 2012/2013.
VISTA l’acta de la Comissió Qualificadora de Subvencions, reunida en data 9
d’octubre de 2012, per la qual es va acordar un ajut econòmic a l’entitat
ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE L’HOSPITALET.
ATÈS que la despesa del present expedient, per un import total de 6.678
euros, té caràcter plurianual i es distribueix en les següents anualitats:
Per a l’exercici 2012, per un import de 740,00 € (SET CENTS
QUARANTA EUROS) anirà a càrrec de la partida 03.2321.489.01.00,
anomenada “Transferències a Famílies i Institucions Sense Ànim de
Lucre”, segons document comptable RC emès per la Intervenció
General, número 120034315, de data 9/10/12.
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Per l’exercici 2013, per un import de 5.938,00€ (CINC MIL NOU CENTS
TRENTA VUIT EUROS), resta subjecta a l’autorització en el pressupost
de l’exercici corresponent del crèdit adequat i suficient, de conformitat
amb l’art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
VISTA la RC número 120034315, de data 9/10/12, de 740,00 euros, a càrrec
de la partida 03.2321.489.01.00, del pressupost 2012.
VIST el marc jurídic contingut a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis de les Entitats Locals, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i l’Ordenança General Reguladora de la concessió
de Subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
VIST l’informe de la Coordinadora tècnica de joventut.
VIST l’informe emès per l’Assessora jurídica.
ATÈS que l’òrgan per l’aprovació del conveni de referència és el Ple Municipal
per tractar-se d’un compromís de despesa de caràcter plurianual.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Esports i Joventut, segons els
articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració amb l’entitat
ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE L’HOSPITALET pel curs escolar 20122013, de tenor literal següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ
Antecedents
1. L’Ajuntament de L’Hospitalet té establerta, des de l’any 1989, una línia
de cooperació i suport econòmic amb l’Associació d’estudiants de la
ciutat com a expressió del desenvolupament de la política de promoció
del teixit associatiu juvenil de la ciutat.
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2. L’Ajuntament de L’Hospitalet, a través de la Unitat de Joventut
(Regidoria de Govern d’Esports i Joventut), manté aquesta política de
promoció i consolidació d’entitats de caràcter juvenil, i és per aquest fet
que pretén continuar donant suport a l’Associació d’Estudiants de
L’Hospitalet (AELH).
3. L’Ajuntament de L’Hospitalet, a través de la Unitat de Joventut
(Regidoria de Govern d’Esports i Joventut), considera positiu el treball
desenvolupat per aquesta entitat en la dinamització de la vida
estudiantil de L’Hospitalet.
4. L’Ajuntament de L’Hospitalet, a través de la Unitat de Joventut
(Regidoria de Govern d’Esports i Joventut), considera que la millor eina
per regular i enfortir la col·laboració entre les dues parts és arribar a
uns acords bilaterals pels quals s’estableix una via de cooperació i de
col·laboració mútua.
5. L’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet té com a finalitats: informar,
orientar i
assessorar als estudiants; fomentar la participació i
desenvolupament
d’activitats
dels
estudiants
als
centres
d’ensenyament; donar suport a l’associacionisme estudiantil; establir
canals de col·laboració entre l’Administració municipal i els estudiants;
incentivar la formació i defensar els drets dels estudiants.
ACORDS
1.
L’Ajuntament de L’Hospitalet, a través de la Unitat de Joventut
(Regidoria de Govern d’Esports i Joventut), i l’Associació d’Estudiants de
L’Hospitalet es compromet a seguir potenciant l’associacionisme estudiantil a
la ciutat de L’Hospitalet.
La concreció d’aquesta voluntat es manifesta en l’acord de desenvolupar el
programa d’activitats i serveis presentat per aquesta entitat per al curs escolar
2012-2013. Les activitats i serveis que s’han de desenvolupar són els
següents:

1. ACCIONS ORGANITZADES PER L’ENTITAT
a. Coordinació:
• Fomentar la participació activa entre els seus socis perquè
organitzin accions i activitats pròpies dins dels instituts.
• Reunions d’avaluació i coordinació entre l’AELH i els
delegats de classe dels Instituts, així com amb els
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Consellers Escolars de Centre / Eleccions al Consell
Escolar.
b. Organització i difusió d’activitats:
• Cursos per a joves: idiomes i grups de conversa;
fotografia; música; còmic i manga i monogràfics.
• Aula d’estudi.
• Panells informatius.
• Desenvolupament crític: Cicle de debats; cinefòrums i
l’observatori.
• Cohesió social: Els vespres; intercanvi amb altres
associacions d’estudiants; Meses informatives, entre
d’altres.
• Acció social: Sopar solidari de nadal; Marató de TV3,
entre d’altres.
• Acció sindical: Xerrades a tots els alumnes de 1r ESO;
organització i presència en reunions de delegats;
Eduborsa; Revista.
• La nit dels estudiants.
• 25è aniversari: Exposició, llibre i documental.
c. Relacions Institucionals: coordinació i col·laboració amb
l’Ajuntament de l’Hospitalet, AJEC i organitzacions juvenils de la
ciutat (sindicals, polítiques, culturals, etc.) per promoure la
participació juvenil.

2. COL.LABORACIONS EXTERNES
a. Col·laboració amb la Unitat de Joventut (Regidoria de Govern
d’Esports i Joventut, de l’Ajuntament de L’Hospitalet) en
activitats: Jornada de consellers escolars; Jornada de poesia
juvenil; art en femení; servei d’orientació a instituts.
b. Participació en el Consell educatiu de ciutat.
c. Participació en el Consell de la Formació professional.
d. Participació en el Pla d’Acció contra la SIDA L’Hospitalet.

2.
L’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet acorda dur a terme el
programa d’activitats per al curs escolar 2012-2013, que s’especifica en el
programa de treball i en l’acord primer i, abans del 31 de juliol 2013,
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presentarà la memòria acreditativa d’execució i el balanç econòmic de les
mateixes accions.
L’Associació també acorda garantir la comunicació a la direcció de la Unitat de
Joventut (Regidoria de Govern d’Esports i Joventut) de qualsevol canvi que es
produeixi en la programació anual de l’entitat perquè aquesta direcció
estableixi i dictamini les conseqüències que es derivin d’aquest fet.

3.
L’entitat acorda amb l’Ajuntament de L’Hospitalet concertar diferents
serveis a través de la Unitat de Joventut (Regidoria de Govern d’Esports i
Joventut) i garanteix l’òptima prestació entre els seus associats de tots aquells
serveis que concerti.

4.
L’entitat ha de fer constar en tota la seva propaganda, publicacions i
correspondència la col·laboració que manté amb la Unitat de Joventut
(Regidoria de Govern d’Esports i Joventut), de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

5.
L’entitat es compromet a assumir les despeses derivades del
funcionament del local que va ser cedit per l’Ajuntament de L’Hospitalet a
aquesta entitat a excepció de les despeses generades pel consum d’aigua i
llum que es farà càrrec l’Ajuntament de L’Hospitalet. També es compromet a
conservar-lo i mantenir-lo en bones condicions.
6.
L’entitat es compromet a cercar noves formes de finançament
independents de l’administració municipal.

7.
Mantenir un sistema comptable rigorós i al dia, que reflecteixi amb
claredat que la despesa per activitats i serveis corresponen al concepte pel
qual ha estat concedit l’ajut econòmic. L’Ajuntament de L’Hospitalet es
reservarà el dret de la comprovació d’aquest fet mitjançant la fórmula
d’auditories de comptes.

8.
L’entitat ha d’assumir, si escau, qualsevol tipus de responsabilitat civil
o penal derivada de la seva actuació i responsabilitat com a entitat.

9.
L’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet es compromet a garantir la
distribució i difusió de les campanyes i activitats que organitzi l’Ajuntament de
L’Hospitalet, a proposta de la Unitat de Joventut (Regidoria de Govern
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d’Esports i Joventut), entre els seus associats, i si escau, en els centres
d’educació secundària corresponents.

10.
L’Ajuntament de L’Hospitalet, a través de la Unitat de Joventut
(Regidoria de govern d’Esports i Joventut), es compromet a donar
assessorament tècnic i suport al funcionament i a l’organització de les
activitats que dugui a terme l’entitat, en virtut dels acords primer i segon, per
tal d’assolir els reptes assenyalats.

11.
Es constituirà una comissió mixta de seguiment del conveni composta
pels membres següents:
-

El Regidor de Govern d’Esports i Joventut o en la persona en qui
delegui.
La Coordinadora Tècnica de Joventut.
Un Tècnic de Joventut (Regidoria de Govern d’Esports i Joventut).
La Presidència de l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet.
Un membre de l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet.

12.
Per totes aquelles activitats, serveis i programes que hagi de realitzar
l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet, que es descriuen al primer punt
d’aquest conveni i durant la vigència d’aquest, i que sigui necessari fer
contractes laborals per part de l’entitat; un mínim del 70% del contractes es
faran a persones amb residència a la ciutat de L’Hospitalet.
13.

El termini de vigència d’aquest conveni serà fins el 31 de juliol de 2013.

14.
L’Ajuntament de L’Hospitalet subvencionarà a l’Associació d’Estudiants
de L’Hospitalet amb la quantitat de 6.678,00 euros: 740,00 euros per a
l’exercici 2012 (RC 120034315, de data 9/10/12) i 5.938,00 euros per l’exercici
2013 que es subordinen a l’existència de crèdit en els pressupostos
Municipals per l’any 2013, de Joventut (Regidoria de Govern d’Esports i
Joventut), i que s’han de destinar a les activitats i serveis que consten en el
projecte per al curs escolar 2012-2013 i que forma part d’aquest conveni i que
es detallen a l’acord primer.
Per la temporalització dels imports concedits, que no coincideixen amb l’any
natural i sí a curs escolar –part a l’any 2012 i part a l’any 2013–, la justificació
de l’import podrà integrar factures amb data 2013.
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15.
En cas de què l’entitat incompleixi qualsevol de les obligacions
assumides en aquest conveni, l’Ajuntament de L’Hospitalet podrà rescindir-lo
unilateralment, prèvia audiència a l’interessat en un termini de quinze dies, la
qual cosa comportaria l’obligació de retornar l’aportació econòmica rebuda per
l’Ajuntament de L’Hospitalet, bé íntegrament o bé el percentatge equivalent a
la despesa de l’activitat no executada, segons acordés la direcció de Joventut
(Regidoria de Govern d’Esports i Joventut).”

SEGON.- APROVAR una aportació econòmica a favor de l’entitat
ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE L’HOSPITALET, per import de 6.678,00 €
(SIS MIL SIS CENTS SETANTA VUIT EUROS), amb la finalitat de sufragar el
83,48%, d’un total de 8.000,00 euros, que corresponen a les despeses
originades per l’organització i el desenvolupament de les diferents activitats
del curs 2012/2013, d’acord amb el projecte presentat, i que es distribuirà en
dues anualitats: anualitat 2012 per 740,00 euros i anualitat 2013 per 5.938,00
euros.
TERCER.- La despesa del present expedient, per un import total de 6.678
euros, té caràcter plurianual i es distribueix en les següents anualitats:
- Per l’exercici 2012, per un import de 740,00, anirà a càrrec de la partida
03.2321.489.01.00, dels pressupostos municipals de 2012, segons
certificat d’existència de crèdit 120034315 de data 9/10/12, emès per la
Intervenció General.
- Per l’exercici 2013 (de l’1 de gener al 31 de juliol), per un import de
5.938,00 euros, resta subjecta a l’autorització en el pressupost de
l’exercici corresponent del crèdit adequat i suficient, de conformitat amb
l’art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- COMUNICAR al beneficiari que haurà de:
1.- Realitzar l’activitat que va donar lloc a la concessió de la subvenció.
2.- Complir tota la normativa relacionada amb aquest acte administratiu.
3.- Acreditar, en el seu cas i abans de la percepció de la subvenció, que està
al corrent en el pagament de les seves obligacions fiscals davant aquest
Ajuntament i la resta d’Administracions, i de la Seguretat Social.
4.- Presentar, per a la percepció de la subvenció, un ofici signat pel
representant legal de l’entitat, en el que s’assenyali el compte bancari i el nom
de la persona beneficiària.
5.- Presentar un programa de l’activitat i el pressupost i se escau, posant en
coneixement de l’Ajuntament qualsevol modificació o variació soferta a
l’efecte.
6.- Fer constar la frase “amb el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet”.
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7.- Presentar, un cop finalitzada l’activitat i abans dels 3 mesos següents, la
memòria i el balanç econòmic i de funcionament que justifiqui el compliment
de la finalitat prevista.
8.- Declarar les subvencions percebudes per l’Ajuntament o per altres
Administracions en els últims 12 mesos.
9.-Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer establertes
en les Bases d’Execució del Pressupost Municipal.
10.- Acceptar la subvenció mitjançant el corresponent escrit normalitzat.

CINQUÈ.- D’ACORD amb allò que es preveu en les Bases d’execució del
pressupost en l’article 23.5, aquesta subvenció queda sotmesa al règim de
control financer.

SISÈ.- FACULTAR al Regidor de Govern d’Esports i Joventut per a la firma de
tots els documents que es deriven dels anteriors acords.

SETÈ.- Publicar la concessió de la subvenció, la persona beneficiària, la
quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la mateixa al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i un extracte al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya.
VUITÈ.- DONAR TRASLLAT dels presents acords a l’entitat ASSOCIACIÓ
D’ESTUDIANTS DE L’HOSPITALET, a la Regidora de Govern d’Esports i
Joventut, a l’Àrea de Serveis a les persones, a Participació Ciutadana, a la
Secretaria General, a la Intervenció General i a l’Habilitat de l’Àrea.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 18.DONAR
COMPTE
DEL
DECRETS
DE
L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, AMB
ELS NÚMS 9378 AL 10053, CORRESPONENTS AL PERIODE DE 19 DE
NOVEMBRE AL 7 DE DESEMBRE DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:
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En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011
i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades
que comprenen del núm. 9378 de data 19 de novembre de 2012 al núm.
10053 de data 7 de desembre de 2012.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS
DICTAMEN 19.PER LA JGL A LES SESSIONS NÚM. 36 DE 27 DE NOVEMBRE I 37 I 38
DE 4 I 11 DE DESEMBRE DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de
desembre de 2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de
gener de 2012, es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local des de l’últim Ple ordinari. Les actes corresponents han estat trameses
als diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 36 de 27 de novembre i 37 i
38 de 4 i 11 de desembre de 2012, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, CiU, ICV-EUiA
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En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSCPM, CiU i ICV-EUiA, número 20, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, per a la seva presentació té la paraula la Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Suposo que tots els que estem aquí sabem ja des
de fa molt de temps, que aquesta ajuda tècnica, la teleassistència, pot ser un
dels serveis més valorats per la ciutadania. No només per a les persones que
n’han de fer ús, que per suposat són els primers que sol·liciten i que ens
canten les bonances d’aquest servei, sinó també per a les seves pròpies
famílies, primer perquè és obvi que dóna confiança a la gent gran, a les seves
famílies i després també perquè quan s’ha de fer servir d’urgència, doncs la
resposta que sempre es dóna és una resposta adequada, de la qual hi ha
molta satisfacció.
Aquest sistema ha estat possible, perquè hi ha hagut, doncs una direcció
d’enteniment entre la Federació de Municipis, entre l’Imserso, entre la
Diputació de Barcelona i els propis ajuntaments. Aquest acord ens ha permès
arribar a una ràtio més que adequada, als ajuntaments de la província de
Barcelona, de fet havíem d’arribar a un 10% i estem força a prop, un 10% de
teleassistències amb les persones aquelles que tinguessin més de 65 anys, el
que és més adequat, que com a mínim un 10% de les persones de més de 65
anys poguessin tenir teleassistència. Però a la nostra ciutat ens ha donat la
possibilitat de donar cobertura a 4.757 usuaris.
I hores d’ara, l’Imserso, no parem de rebre sorpreses, totes realment molt
negatives, ens ha dit que no pensa continuar participant d’aquest projecte, ens
diu que els 3.374 euros que aportava per alleugerir la despesa municipal i la
de la Diputació de Barcelona, doncs que en aquest moment, en el proper
exercici, ja no hi comptem amb ell. Això significa que la Diputació de
Barcelona haurà de posar més diners per la seva part, que els ajuntaments
haurem de posar més diners per a la nostra part, amb la qual cosa serà difícil
continuar amb aquesta sostenibilitat del sistema que hem tingut fins ara.
És més, Sergesa Televida, que és l’empresa que gestiona el servei de
teleassistència, fins i tot ha baixat el preu, o sigui, s’ha avingut a rebaixar el
preu, de 19 euros hem passat gairebé a 16, això sí, l’Imserso surt d’aquest
projecte i diu que ja ens ho farem els ajuntaments i que ja ens arreglament
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amb la Diputació. Després, com no, parlem de la necessitat de donar suport a
les persones grans, hi ha partides que en algun ajuntament, com pot ser
aquest, ens semblen insuficients.
Ja sabem tots que el sistema de teleassistència és una ajuda tècnica que té a
veure directament amb la competència dels ajuntaments, en aquest cas de
l’atenció primària. És una prestació garantida, no podem tancar els ulls, ni
podem decidir que rebaixem les teleassistències en funció dels diners que
tenim, en aquest Ajuntament no ho hem fet mai, tanta necessitat com ha hagut
de teleassistència no ho hem subjectat mai a una partida, a uns determinats
diners que tinguéssim previstos des de l’inici del mandat, ni de l’any en curs.
És bastant poc probable que puguem, només amb els esforços que farà la
Diputació, que són molts, i els que farem a l'Ajuntament, continuar donant
suport a una eina que és bàsica, fonamentalment perquè tothom tingui la
seguretat que prement un botó té assistència i per altra banda també, perquè
treu i crec que és important dir-ho, en moltes ocasions, la necessitat d’anar a
centres de dia.
O sigui que, en definitiva, estem perjudicant a la gent gran, però ens estem
perjudicant també com administració i ens estem perjudicant també
econòmicament a mitjà i llarg termini. Per tant, el que diríem és que si un
sistema, si un modus de treball, si un itinerari que hem portat tres
administracions, doncs ha estat suficientment adequat i tots hem valorat
l’esforç, no entenem realment perquè per 3.700.000 euros, es vol posar en
qüestió allò que ha estat valorat positivament bé per tothom i fonamentalment
pels usuaris, que no ens oblidem que són gent gran, la majoria majors de 80
anys.

Essent les 19.48 hores, abandona la sessió el Sr. Daniel Ordóñez González,
regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Pel posicionament, Sr. Sánchez.

SR. SÁNCHEZ
A favor.

SRA. ALCALDESSA

…/…

239

Per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
A favor del punt primer i abstenció als dos següents.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem al següent apartat del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 20; adoptant-se els
següents acords:

PER DEMANAR LA CONTITUÏTAT DEL COMPROMÍS
MOCIÓ 20.DE L’ESTAT AMB EL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA DELS
AJUNTAMENTS.

ATÈS que el nostre Ajuntament, amb el transcurs del temps, ha ampliat i
especialitzat l'atenció que ofereix a la ciutadania en l'àmbit dels serveis
socials. Un exemple n’és el servei de teleassistència, un servei de prevenció i
atenció social primària que serveix per posar a disposició de la gent gran o
amb dependència un dispositiu d'alarma que s’activa en cas d’emergència o
necessitat, les 24 hores del dia. Una de les principals virtuts del servei és que
permet a les persones usuàries mantenir-se al seu entorn habitual, el que
dóna més qualitat de vida a molta gent gran, sovint principals usuaris del
sistema. Per aquest motiu, els serveis locals de teleassistència esdevenen un
instrument bàsic per a les polítiques d’atenció a les persones i, per tant, la
seva continuïtat en el futur es necessària i imprescindible.
ATÈS que en la prestació d'aquest servei, de la mateixa manera que succeeix
en molts d'altres, els ajuntaments i la Diputació de Barcelona hi han tingut un
paper important de coordinació i de finançament d'una part del servei, des de
la seva posada en marxa l'any 2005. Va ser en aquell any quan la Diputació
va subscriure el conveni específic de col·laboració entre l’IMSERSO i la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el que ha configurat
el marc de cooperació sota el qual s’ha concretat la prestació del servei.
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ATÈS que aquesta cooperació s’ha traduït, al llarg dels anys, en un suport
explícit per part d'aquestes administracions amb els serveis locals de
teleassistència; l’IMSERSO, d'una banda, ha participat d'un finançament, en
proporció variable i decreixent amb el temps (la seva aportació representava
el 48,04% del total l’any 2008; enguany representa el 28,38%, amb un total de
3.734.239,24€), però que ha estat clau per a la viabilitat del sistema. Per la
seva banda, la FEMP ha estat I'encarregada de fer la contractació del servei
que ha donat garanties i facilitats a les entitats locals interessades en
començar a prestar aquest servei d’atenció social bàsica.
ATÈS que els ajuntaments i la Diputació de Barcelona s’hi han compromès
aportant una part important del finançament, en aquest cas creixent amb el
pas dels anys (els ajuntaments de la província de Barcelona feien una
aportació econòmica del 25% del total el 2008, en l’actualitat del 42%; mentre
que la Diputació d’un 21,38% el 2008 i en l’actualitat d’un 29,62%).
ATÈS que, en definitiva, ens sembla un exemple paradigmàtic d'unió
d'esforços i compromisos en un àmbit que requereix una especial sensibilitat
per part de les administracions públiques. I que requereix una atenció especial
en temps difícils com els actuals en els quals aquests serveis es converteixen
en pilars del benestar per a la ciutadania, serveis que son prestats mitjançant
l’administració més propera a la població, que son els ajuntaments, els que
coneixem de primera mà les dificultats que pateix la nostra gent, i que en
aquests moments no podem veure perillar l’aportació econòmica que rebem
d’instàncies governamentals superiors, no poden veure perillar el model de
cooperació utilitzat fins avui i que tan exitós ha resultat des del punt de vista
de l’acollida que ha tingut per part de la ciutadania.
VIST que, en nombre de serveis, la tendència al llarg dels anys ha estat
creixent a la província de Barcelona: 4.868 serveis I'any 2005,28.473 l'any
2007, 51.046 el 2009, 61.186 el 2011, fins arribar a les previsions que la
Diputació de Barcelona ha fet de cara a l’any vinent, fixant fins a 62.000 el
nombre de serveis.
VIST que a L’Hospitalet aquesta progressió també ha anat en augment,
comptant durant l’any 2012 amb 4.292 aparells actius de telassistència que
han donat cobertura a 5.131 persones, acomplint-se amb escreix l’objectiu
fixat per la Diputació, d’arribar a un 10% de la població mes gran de 65 anys
del nostre municipi.
La corresponsabilitat ha estat la clau de l’èxit en la prestació dels serveis
locals de teleassistència i, en moments pressupostaris i financers més que
delicats i alhora tensos per a tots els ajuntaments, com serà també l'any
vinent, no podem deixar perdre el compromís de cap de les parts que han fet
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possible el desenvolupament
administracions supralocals.

d'aquesta

cooperació,

tampoc

de

les

Per tot l'anterior, els grups municipals del PSC-PM, CiU i ICV-EUiA proposen
a l'Ajuntament en Ple, l'adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat el punt PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Manifestar la conformitat de l’Ajuntament de L’Hospitalet amb
I'evolució i el funcionament del Servei Local de Teleassistència que s’ha
dut a terme fins ara. Aquest és un servei que dóna cobertura al dret a
I'atenció assistencial de les persones grans o discapacitades que es troben
en una situació d'especial vulnerabilitat en els municipis i que, per tant és
de gran importància i utilitat.

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 20 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del
representant de PxC, Srs. Sánchez; i amb 5 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Expressar el convenciment que el model de cooperació i de
cofinançament entre els ajuntaments,
la Diputació de Barcelona,
l’IMSERSO i la FEMP ha possibilitat la prestació del servei de
teleassistència a la ciutadania dels municipis de la província de Barcelona.
Considerem que aquest model és l’adequat i cal prorrogar-lo de cara als
propers exercicis, tenint en compte, a més, la pressió pressupostària i
financera que ja estem suportant els ajuntaments.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 20 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del
representant de PxC, Srs. Sánchez; i amb 5 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares;
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assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER.- Sol·licitar al Govern de l'Estat que mantingui el seu compromís,
i la corresponent aportació pressupostària vers el Servei Local de
Teleassistència per a I'exercici del 2013. Ja que l’atenció domiciliària
permet a milers de ciutadans gaudir d'un sistema de prevenció i avís
davant d'emergències sanitàries o bàsiques, un servei irrenunciable en els
nostres pobles i ciutats del segle XXI.

d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 20 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del
representant de PxC, Srs. Sánchez; i amb 5 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
QUART.- Fer trasllat d’aquests acords al Govern d’Espanya, a l’IMSERSO,
a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM) i a la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

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

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 21, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, té la paraula el Sr. Fran Belver.
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SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. "Si hay algo que no tocaré son las pensiones, porque
el pensionista es la persona más indefensa, es el que lo tiene más difícil".
Rajoy, dixit en Televisión Española el 10 de setembre de 2012.
Bé, ens trobem davant d'un nou engany, diguéssim, del govern del Partit
Popular cap als ciutadans i una altra vegada ha esperat a fer pública aquesta
decisió a que passés una contesa electoral, en aquest cas les eleccions a
Catalunya, per tal que els ciutadans no el penalitzessin per la presa d’aquesta
decisió. Com en el seu moment va fer amb l'aprovació dels pressupostos del
2012 amb les eleccions a Astúries i a la Comunitat Andalusa.
Però aquesta vegada, sincerament, creiem que ha passat la ratlla, aquesta
vegada l'ha dirigit, l’agressió, directament als més febles, als pensionistes.
Uns pensionistes que ja han vist disminuïts els seus diners disponibles amb
l'increment de l'IVA, amb l’increment de l'IRPF, amb el copagament
farmacèutic i que, a més a més, els hi ha retallat l’ajuda a la dependència i
que malgrat ser un col·lectiu amb unes rendes més que ajustades, ara mateix
i en molts casos, són els que estan mantenint a les famílies, a les unitats
familiars, a fills i filles, a nets, com a conseqüència de l’efecte de la crisi i que
ha deixat a molts treballadors i treballadores sense feina i, fins i tot, sense
subsidi.
Famílies senceres que depenen d'aquesta pensió i que ara, amb el govern del
PP, incomplint una llei i, fins i tot, un acord unànime del Congrés, el 30
d'octubre, perquè el 30 d’octubre es va aprovar una resolució, una moció, en
el Congrés dels Diputats que fins i tot el grup parlamentari del Partit Popular
va votar a favor, i que deia que es revaloritzarien les pensions amb l’índex de
preus al consum del mes de novembre. I ho van fer el 30 d’octubre i just un
mes després, el govern del mateix Partit Popular ha fet que aquesta revisió
hagi desaparegut.
Per tant, i perquè crec que no val la pena tampoc que ens estenguem massa,
per tots aquests motius, uns de legals perquè, a més a més, estem vulnerant
una Llei, a més a més, estem vulnerant un acord, insisteixo, unànime del
Congrés dels Diputats i per un tema de qüestió social, és que demanem que
es retiri aquest acord pres pel govern, que es revaloritzin les pensions, tal i
com estableix la Llei i que en el cas que això no sigui així, que el conjunt dels
grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats, presentin un recurs de
inconstituconalitat davant d’aquest acord.
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Essent les 19.53 hores, entra a la sessió el Sr. Daniel Ordóñez González,
regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

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

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Obviamente vamos a votar favorablemente esta
moción, en la que muestran el rechazo a esta medida tomada por el gobierno
central, pero bueno, la verdad Sr. Belver es que, bueno, tiene que tener las
espaldas muy anchas en este momento, con todo lo que hizo el anterior
socialista, para traer una moción así a este Pleno. Seguramente la podía
haber traído cualquier grupo político del Consistorio, obviamente excepto el
Partido Popular, pero que la traigan ustedes, como mínimo no deja de ser
sorprendente.
Cierto es, entrando en el tema de la moción, que el Partido Popular vuelve a
incumplir otra vez sus promesas electorales, otra más, y ya no sé cuántas
van, pero esta es especialmente grave, bajo nuestro punto de vista. Y más
hoy en día donde muchas familias con todos los miembros en paro, en las
cuales la pensión precisamente de estos pensionistas, es la columna vertebral
de la familia. Esta revalorización por debajo del IPC, hará que estos
pensionistas pierdan poder económico, con lo que sumado al aumento del IVA
y a otras medidas, aún incidirán más en el ya muy deprimido consumo.
Hay que recordar que las pensiones son en base a lo cotizado durante
muchos años de trabajo y no es un dinero que se da alegremente y sin una
contraprestación previa y es una medida altamente injusta la que ha tomado el
gobierno central. Por eso le vamos a votar favorablemente a la moción que
traen, pero le repito, Sr. Belver, que también tiene un poco de narices que
traigan ustedes esta moción, siendo el Partido Socialista el primer partido en
congelar las pensiones en 25 años y ustedes lo hicieron en el 2011, no
hablamos de los años 80, sino que hablamos de hace sólo dos años.
Realmente no queremos entrar más en profundizar en este tema, porque la
verdad es que nos parece un acto realmente de hipocresía por su parte y una
forma de buscar un simple titular en algún medio de comunicación, después
de haber dado un recorte histórico del gasto social, hace simplemente dos
años.
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Essent les 19.55 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la
Sra. Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Perea. Bé, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, votem, òbviament, favorablement a aquesta moció, de fet
presentem una molt similar després en el nostre torn, i bé, jo crec que es pot
afegir poca més al que ja s’ha dit. Si més no, el que està clar és que el Partit
Popular, en concret el Sr. Rajoy, ha tornat a mentir, ha tornat a demostrar que
ja no té programa per governar els destins del govern de l’estat espanyol i que
un dia diu una cosa i al mes següent diu la contrària. Per tant, nosaltres volem
subratllar que el Partit Popular va votar favorablement a la moció que va
presentar el nostre grup parlamentari al Congrés dels Diputats, per garantir el
manteniment de les pensions, el 30 de novembre, i aquest compromís només
l’hi ha durat escassament un mes. Per tant, aquí demostra de nou el Partit
Popular que és un perill per aquest país, perquè no té full de ruta, perquè no
sap, governa a cop d’impuls i perquè contínuament està improvisant i
contradient-se així mateix.
Jo he de dir que, modestament, a mi m’ha tornar a enganyar el Sr. Rajoy i ja
és un delicte després del que estem veient, perquè jo era dels que pensava
que no s’atreviria amb els pensionistes, que no tindria el valor de tocar també
als pensionistes després d’haver tocat la salut, l’educació, els contractes de
treball amb la reforma laboral més sagnant que s’ha fet en aquest país i que
genera cada dia desocupació. Jo pensava que no tindria nassos d’enfrontarse també als pensionistes que estan en aquests moments, en moltíssimes
famílies, sostenint l’economia familiar, a la nostra ciutat, de moltíssimes
famílies. Ajudant a pagar menjars als seus fills, als seus nets, a pagar llibres, a
fer d’escoles bressol, a quedar-se amb els nets, a fer una mica de tot.
Aquests pensionistes també han rebut la bufetada del Sr. Rajoy, que s’ha
mostrat, una vegada més, molt fort amb els febles i molt dèbil amb els que són
forts i que continua governant al servei de les grans corporacions, de la banca,
que continua donant privilegis a la banca, als especuladors financers, que ha
demostrat que la seva Llei contra el frau fiscal, aquella amnistia fiscal s’ha
demostrat recentment amb un nou fracàs, però que continua insistint,
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matxacant a qui està garantint el poquet nivell de vida que tenim en aquests
moments.
Per tant, reiterem el nostre vot favorable a aquesta moció, el nostre grup
parlamentari al Congrés dels Diputats està fent tots els esforços en aquest
sentit i ens afegim també a aquesta idea que està també desenvolupant el
grup parlamentari de la Izquierda Plural, del recurs d’inconstitucionalitat,
perquè pel Sr. Rajoy, pel Partit Popular, la constitució és intocable per segons
quines coses, però per segons quines altres la vulnera dia sí i dia també.

SRA. PEREA
Per Convergència i Unió, posicionament.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Perea. Farem el posicionament sobre un tema que ens depassa i
molt. Ens depassa i molt en aquest Ajuntament, però que, evidentment, afecta
a moltíssimes persones de la nostra ciutat, com són les seves pensions, les
pensions de la nostra gent gran, podríem dir. I és un tema en el qual, doncs
ens hi sentim, com a formació política, com a Convergència i Unió, d’una
forma molt directament implicats.
Nosaltres, vostès ho saben, vam ser els inspiradors d’aquell Pacte de Toledo,
que no volia dir altre cosa que l’intent que precisament amb el tema de les
pensions no se’n pogués fer una guerra política. Enteníem en aquell moment,
ja parlo de fa anys, eren aquells moments de diputat a Madrid del Sr. Rafel
Hinojosa, per part de Convergència i Unió, que enteníem que aquest no era
un tema de baralla política, sinó que havia d’haver-hi grans consensos i que
no es podia jugar amb la por respecte de les pensions de la gent gran.
És per això que vam inspirar i, en aquest sentit, doncs fomentar, i la resta de
grups polítics s’hi van sumar, el poder fer uns grans acords, uns grans acords
a nivell d’Estat, que se’n va anomenar el Pacte de Toledo, per arribar a uns
mínims, en els quals totes les formacions polítiques tinguessin clar quines
havien de ser, precisament, aquestes pensions i com s’havia de governar tot
plegat.
És per això, en aquest sentit, que a nosaltres ens preocupa amb la lleugeresa
que aquest tema, doncs es porta i s’ha tractat. A la moció no entrarem a
discutir si uns van fer això, els altres van fer allò, tots sabem el passat de
cadascú, però sí que aquest és un tema, el de les pensions avui, que s’han
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esperat just a després d’eleccions a anunciar-ho i que, per tant, en aquest
sentit, doncs s’ha jugat una vegada més amb la gent, així ho entenem
nosaltres.
Per altra banda, vostès ho saben, el grup parlamentari, en el Congrés, de
Convergència i Unió, ja ha mostrat, no només la seva predisposició, sinó la
seva voluntat ferma de fer un recurs d’inconstitucionalitat en aquesta matèria i,
per tant, doncs de vetllar pel que són les pensions de la gent gran. És evident
que aquest és un tema rellevant, no és un tema menor, no ho és només
perquè estiguem en un moment de crisi molt important i que les pensions són,
com aquí s’ha dit, lamentablement en molts casos, el pal de paller a on
s’aixopluga el gruix de la família, sinó perquè al cap i a la fi estem parlant
d’allò que la gent ens hem guanyat al llarg de la vida. Per tant, el fer un joc del
tot incorrecte, entenem nosaltres, amb el tema de les pensions, a nosaltres
ens preocupa i molt.
Sabem també que estem vivint un moment de dificultat i, per tant, en aquest
sentit, no hi volem posar gens de frivolitat, però no es poden fer les coses
d’aquesta manera i, per tant, nosaltres entenem que el govern central no ha
operat, en cap cas, bé. Per altra banda, també en la matèria de dir de donar
suport a les organitzacions sindicals en la defensa de les pensions, aquest és
un tema clau, i doncs ahir hi havia una manifestació i, en aquest sentit, doncs
gent de Convergència i Unió també hi era.
Escoltin-me, aquest és un tema important, per part de Convergència i Unió
sempre hem mirat que aquest no sigui un cavall de batalla, sinó un àmbit
d’entesa i de mirar de trobar consensos, perquè és massa seriós com perquè
en aquest tema ens hi tirem els plats pel cap. Ara, lamentablement, aquí, és
cert, s’han pres decisions unilateralment, que afecten a la gent i que dóna,
tinguem-ho clar també, inseguretat. Una inseguretat important com no ha
existit en d’altres ocasions i la gent t’ho pregunta, escolta, però ¿hem de patir
per les nostres pensions? Perquè, és clar, la gent tot això sent remor i sap el
que hi ha i, per tant, hi ha preocupació i seria.
Aquest és un tema, insistim, que a nosaltres ens preocupa i molt, que no ho
ha fet bé el govern central i que, per tant, nosaltres batallarem fins al final
perquè les coses vagin com creiem que han d’anar, a través del consens i
amb el respecte d’allò que la gent s’ha guanyat al llarg de la vida.

Essent les 20.00 hores entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Bien, esta moción es, como poco, sorprendente,
aparte de que es poco creíble, pues que sea el Partido Socialista quien
critique el aumento de las pensiones que lleva a cabo el gobierno del Partido
Popular, tanto para el año 2012, como para el año 2013, cuando ha sido el
Partido Socialista, ya se ha dicho antes, quien congeló las pensiones de
nuestros mayores en el año 2011, por primera vez en toda la historia
democrática. Mientras ustedes en un momento menos malo que el actual,
congelaron las pensiones, el Partido Popular en el peor momento de la crisis,
aumenta un 2% al 74% de pensionistas, que son más de seis millones
seiscientas mil personas, que son los que cobran menos de 1.000 euros al
mes y al resto aumenta un 1%.
Mire, sinceramente, yo creo que ustedes no están en condiciones para nada,
de criticar al Partido Popular por no revalorizar las pensiones, puesto que
resulta que el gobierno socialista anterior, el viernes 31 de diciembre de 2010,
publicó en el número 318 del Boletín Oficial del Estado, sección 1, página
109.387, el Real Decreto 1794/2010, de 30 de noviembre, sobre
revalorización de las pensiones en el sistema de seguridad social para el
ejercicio 2011, en donde el gobierno socialista del Sr. Zapatero y Rubalcaba,
además de congelar las pensiones, suspendió, y recalco, suspendió la
revaloración automática de las pensiones previstas en la Ley. Deberían
ustedes tener más cuidado en lo que dicen.
Miren, el único gobierno de tota nuestra historia democrática, el único, a la vez
que congela las pensiones y no aplica la desviación del IPC, el gobierno
socialista del Sr. Zapatero y del Sr. Rubalcaba. Entonces a ustedes no les
pareció mal, no lo consideraron un engaño a los pensionistas, no lo llevaron al
Tribunal Constitucional, cuando el Partido Socialista congela las pensiones, no
es inconstitucional, cuando el Partido Popular sólo sube el 2%, entonces para
ustedes sí es inconstitucional. Miren, su postura, perdonen, pero resulta
absolutamente incoherente.
Y ahora también se oponen a que modifiquemos la Ley que regula el fondo de
reserva de pensiones, para eliminar el tope legal que tiene ese fondo. Pero
¿saben ustedes por qué lo hacemos? Pues sencillamente para poder pagar la
paga de navidad de los pensionistas, si es que no hay dinero para pagarlo y
por eso se hace la modificación y demás se lo hemos explicado. Y ustedes se
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oponen a que modifiquemos ese fondo, insisto, destinado a poder pagar la
paga de navidad de los pensionistas.
Y critican al gobierno del Partido Popular, porque en lugar de aumentar las
pensiones conforme al IPC, destinan ayudas a la banca, pero cómo pueden
ustedes criticarlo, cuando el gobierno socialista el mismo año que congeló las
pensiones a nuestros mayores, el mismo año que tampoco aplica la
revalorización de las pensiones conforme al IPC, el mismo año entrega 40.000
millones de euros a los bancos. Mire, oiga, yo creo que ustedes no tienen
ningún tipo de credibilidad en criticar justo lo que hace un año hicieron.
Por último, mire, cuando el gobierno socialista congeló las pensiones y no las
revalorizó conforme al IPC, yo no recuerdo que ustedes trajeran una moción a
este Pleno criticándolo, sinceramente, yo no sé porqué aplaudieron aquella
medida y ahora ésta que aumentamos un 2%, están ustedes tan en contra, no
recuerdo a ustedes quejándose porque su gobierno socialista lo hiciera. Como
bien ha dicho Convergència i Unió, tampoco el Partido Popular lo trajo a este
Pleno, no quisimos mezclar a nuestros mayores en el debate político. Y
recuerde usted y vaya a la hemeroteca, el Partido Popular no trajo moción
contra esa medida que adoptó el Partido Socialista a finales de 2010, aplicado
al 2011. Ustedes sí que quieren que entren nuestros mayores en el juego
político, nosotros no, votamos en contra de esa moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. Creo que es bueno cuando hablamos y ustedes lo
plantean en término de historia, que la historia la contemos y la contemos bien
y la contemos toda. Ustedes plantean, en el año 2011 el Partido Socialista, el
PSOE, en este caso el gobierno del PSOE, congeló las pensiones. En el año
2011, el año al que usted hacía referencia, las pensiones no contributivas se
incrementaron en un 1%, que era el IPC previsto en los presupuestos
generales del Estado de aquel año y las demás se congelaron. Y, al final del
año 2011, se regularizaron todas con la desviación del IPC, eso se aprobó
demás en el año 2010, con lo cual no se había generado ninguna expectativa
y se le dijo a la gente, mire, el año que viene va a pasar esto. Ustedes,
ustedes haciéndolo el 30 de noviembre y diciendo que no se va a regularizar,
lo que están haciendo, por eso el recurso de inconstitucionalidad, porque
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están incumpliendo la Constitución, ustedes una expectativa generada, de
derecho y que durante todo el año los pensionistas han generado ese
derecho, ustedes se lo cargan el 30 de noviembre, esa es la diferencia.
La diferencia está en que en el período de gobierno socialista en Madrid, entre
el año 2004 y 2010, las pensiones mínimas subieron un 50% y el conjunto de
las pensiones medias se incrementaron en el 40%. La diferencia está en que
entre el año 1997 y el 2004, entre los cuales ustedes eran el gobierno, la
mejora del poder adquisitivo de las pensiones fue del 3,1% y del 2005 al 2010
del 35%, esa es la diferencia. Ustedes ahora dicen, no, es que para el año
que viene revalorizamos, no, ustedes no revalorizan, ustedes el año que
viene, a unas pensiones, y dividen por encima de 1.000, por debajo de 1.000,
a unas el 1%, a otras el 2%, las revalorizamos, no, las incrementan en función
de una previsión de incremento del IPC, pero sin tener en cuenta la
revalorización, que por derecho y por derecho ya generado durante el año
2012, ustedes no van a revalorizar. Con lo cual, le están escatimando de
media a los pensionistas españoles, que boyantes no van, una media de 400
euros al año. Esa es la diferencia.
Yo podría entender que ustedes dijeran, oiga, de cara al año que viene no
podemos revalorizar pensiones, no podemos incrementar y vamos a estar a la
espera de qué pasa, para en noviembre del año que viene hacer la
revalorización en función del incremento del IPC. Pero ustedes no han hecho
eso, ustedes se han cargado, no una expectativa, sino un derecho ya
generado. Ese es el problema, esa es la cuestión y por eso van al Tribunal
Constitucional.
Y, finalmente, lo de meter la mano en la caja de las pensiones, usted dice,
hombre, es que esa caja está para situaciones excepcionales, ustedes están
hablando de sacar 10.000 millones de euros en un año, en la moción le
decimos cómo estaba la caja, cómo acabó la caja y en qué situación se
encuentra la caja y ustedes quieren sacar 10.000 millones de los 66.000 que
hay, para pagar un año. Oiga, es que las diferencias son sustanciales, no me
puede usted decir que es lo mismo lo que ustedes están planteando hoy, que
lo que hizo el gobierno socialista, anunciándolo con anterioridad, en el año
2011, e insisto, y en noviembre del 2011 revalorizando con la desviación del
IPC.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, solamente que usted me habla de 10.000 millones y yo le recuerdo que
ustedes dejaron de ingresar 14.000 millones en el fondo de reserva, que era el
excedente de la seguridad social, año 2008-2009. Por eso digo que, oiga, sea
más comedido con lo que dice, porque es que usted ha gobernado hace un
año y usted ha hecho cosas. E insisto, mire, usted ha hablado de diferencias,
yo le voy a dar una que también se la ha dado Convergència i Unió, yo no voy
a meter en el debate político a las personas mayores, que estén tranquilos,
porque las pensiones las tienen garantizadas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Me parece una postura correcta, Sr. del Río, me parece bien, pero es que en
el debate político las han metido ustedes. Si ustedes, si el gobierno del PP no
hubiera tomado la decisión que tomó, hoy no estaríamos hablando de esto.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat aquesta moció, ara passem a..., perdó.

SRA. SECRETÀRIA
Ens faltaria el posicionament de vot de Convergència i Unió.

SRA. ALCALDESSA
El posicionament de vot de Convergència i Unió?

SRA. BORRÀS
A favor.
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SRA. ALCALDESSA
A favor, molt bé. Passem a les mocions del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 21; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 21.MANIFESTANT EL REBUIG A LA MESURA DEL
GOVERN DE NO REVALORITZAR LES PENSIONS D’ACORD AMB LA
DESVIACIÓ DE L'IPC.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i
amb 5 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Esplugas, Bas i Cañizares; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Reial decret-llei 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de
consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, publicat el passat
1 de desembre 2012, deixa "sense efecte" el dret a l'actualització de les
pensions corresponent al present exercici 2012 i suspèn la revalorització de
les pensions per a l’exercici 2013.
ATÈS que la decisió del Govern d'Espanya de no revaloritzar les pensions,
compensant als pensionistes per la desviació de l'IPC, suposa que,
mitjana, un jubilat deixa de rebre més de 400 euros a l'any, fet que per a
pensionista suposa una dura retallada especialment en aquest moment
crisi.

no
de
un
de

ATÈS que com el mateix Govern va reconèixer en prendre la mesura, els
pensionistes són "la columna vertebral de moltes famílies", ja que en molts
casos aquests contribueixen amb la seva retribució a ajudar les seves famílies
en atur o amb ingressos minvats per les retallades.
VIST que aquesta mesura és un més dels incompliments del Govern
d'Espanya des que Mariano Rajoy està al capdavant, que a més va ser

…/…

253

negada per activa i per passiva pel Partit Popular que fins i tot ha renegat del
votat pel seu grup a les Corts, amb una finalitat clarament electoralista ja que
no volien tenir cost electoral en els comicis catalans del 25 de novembre de
2012.
VIST que el Govern d'Espanya, presidit per Mariano Rajoy està empobrint els
pensionistes retallant el seu poder adquisitiu: avui són les pensions, però
abans els ha pujat impostos, l'IVA, l'IRPF; els ha aplicat el copagament mèdic i
farmacèutic, els ha aplicat el 'medicamentàs' i els ha retallat en ajuda a la
dependència.
ATÈS que el Govern també ha decidit canviar la llei per permetre utilitzar el
Fons de reserva de la Seguretat Social fins a l'any 2015, suspenent el límit del
3% que s'havia establert per a casos extraordinaris, per pagar les pensions
contributives. Aquest Fons és el que ha d'assegurar les pensions en un futur, i
durant els governs anteriors mai s'havia tocat, tot el contrari, es va preservar i
es va ampliar: el 2004 el Fons de reserva era de 14.000 milions d'euros, el
2011 tenia 70.000 milions, cinc vegades més, ara mateix es d’uns 66.000
milions.
ATÈS que el mateix dia que el Govern va anunciar que no revaloritzarà les
pensions, també va aprovar una esmena per evitar que les CCAA puguin
posar impostos a la banca.
ATÈS que entenem que estem davant d'una privació de drets contrària a la
Constitució per infringir els principis d'irretroactivitat de les disposicions
restrictives de drets individuals, de seguretat jurídica i d'interdicció de
l'arbitrarietat dels poders públics (art. 9.3 CE).
ATÈS que d'acord amb el que estableix la Llei general de Seguretat Social, les
pensions contributives han de ser actualitzades conforme a l'índex de preus al
consum acumulat entre novembre 2011 i novembre 2012, si aquest ha resultat
superior al pres en compte per a la revaloració practicada a principis d'any, a
més, s'ha d'abonar als pensionistes la diferència en un pagament únic abans
l'1 d'abril del 2013, i és sobre aquesta actualització que haurien operar els
increments futurs.
ATÈS que en la data de publicació del Reial decret llei, l'1 de desembre de
2012, aquest dret a l'actualització era un dret ja perfeccionat i consolidat per a
cadascuna de les persones que percep una pensió contributiva de la
Seguretat Social o de Classes passives de l'Estat, no es tracta d'una
expectativa ni d'un dret condicionat, es tracta d'un dret ja adquirit i meritat,
encara que no percebut.
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ATÈS que la potestat legislativa del Govern no arriba per establir normes amb
caràcter retroactiu que produeixin resultats restrictius o limitatius dels drets
que s'havien obtingut amb base en una concreta legislació.
ATÈS que considerem que aquesta decisió del Govern és contrària a la
Constitució i ha de ser invalidada la decisió del Govern de no actualitzar les
pensions en el diferencial entre la pujada dels preus a 30 de novembre, un
2,9%, i l'increment inicial , d'un 1%, abonat des de principis de 2012.
Per tot l'anterior, el grup polític del PSC proposa a l'Ajuntament en Ple,
l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el rebuig del nostre ajuntament a la mesura del Govern
de no revaloritzar les pensions d’acord amb la desviació de l'IPC.
SEGON.- Instar el Govern d'Espanya a la convocatòria urgent del Pacte de
Toledo, perquè es negociï tant amb les organitzacions socials com amb tots
els grups parlamentaris, una alternativa a la decisió unilateral de no actualitzar
les pensions d'acord amb l'IPC.
TERCER.- Instar els diferents grups del Congrés dels Diputats a presentar si
s’escau, un recurs d'inconstitucionalitat contra la decisió del Govern de no
aplicar, amb efectes retroactius, l'obligació legal de revaloritzar les pensions
en el diferencial entre la inflació interanual a 30 de novembre, un 2,9%, i
l'increment inicial, d'un 1%, abonat des de principis de 2012.
QUART.- Donar suport a les organitzacions sindicals i socials en la defensa
dels drets dels pensionistes i en les accions que aquestes prenguin amb la
finalitat que el Govern negociï i faci marxa enrere amb aquesta mesura.
CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords a als grups polítics representats
al Congrés dels Diputats i al Senat, a les Associacions i Casals de Gent Gran
de l’Hospitalet, a les associacions de veïns de la nostra ciutat i a la Federació
d’Associació de Veïns de l’Hospitalet.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit
Popular, números 22, 23 i 24, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Bé, per a la presentació, hem sembla que la faran el Sr. Juan Carlos del Río,
la Sra. Bas i la Sra. Esplugas. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Es casualidad que el lunes día 10, el grupo
municipal popular presente una moción en la que se solicite al gobierno que
presente el Plan de Actuación Municipal, eso fue el lunes día 10, que
casualidad que el martes día 11 se nos diga que ese documento está hecho y
se nos va a entregar, se nos entrega hoy un minuto antes de entrar en este
Pleno, ya es casualidad. Ya viene siendo habitual que este gobierno, pues
parece que gobierna en base a casualidades, cuando ciertas propuestas son
presentadas desde la oposición. Y que conste que esa situación no sólo me
afecta a mí, también tanto a Plataforma, como a Convergència, un minuto
antes también les han entregado unos documentos respeto a mociones que
se han presentado en este Pleno, ya es casualidad ¿no?
De todas formas consideramos que es lamentable que hayan pasado 19
meses de gobierno y aún no hayan ustedes presentado el Plan de Actuación
Municipal. Un documento que consideramos que es fundamental para el
gobierno municipal, ya que marca las directrices para la ciudad, durante los
próximos cuatro años de mandato, tras unas elecciones municipales. Un
documento que establece las prioridades del gobierno para la ciudad y que
define la línea de actuación del gobierno municipal para esos cuatro años. Y
han estado ustedes durante más de un año y medio, 19 meses, pues sin
saber qué hacer, sin establecer qué actuaciones deben guiar el futuro de la
ciudad, 19 meses sin estrategia de ciudad, porque la estrategia la marca el
Plan de Actuación Municipal.

Y no pueden ustedes decir que, hombre, es que no lo hemos traído porque se
convocaron elecciones generales y estaban a la espera del resultado, porque
claro, las elecciones municipales fueron el 22 de mayo del 2011 y las
elecciones general se convocaron el 24 de septiembre y tuvieron cuatro
meses para presentar el Plan de Actuación Municipal. Y tampoco pueden
poner como excusa que estaban a la espera de la aprobación de los
presupuestos generales del Estado, porque la aprobación de los presupuestos
generales del Estado fue en mayo de 2012 y desde las elecciones
municipales hasta esa fecha, pues pasaron siete meses y tampoco
elaboraron, ni presentaron el Plan de Actuación Municipal. Y no es excusa,
porque es que también, claro, si dicen esto, es que ahora estamos a la espera
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de la aprobación de un presupuesto de la Generalitat, que también le afecta a
la ciudad de Hospitalet y por lógica, pues tampoco lo traían a la aprobación.

Por lo tanto, miren, no hay excusa, de 48 meses que conforman el mandato
municipal, 19 este gobierno ha estado sin rumbo, porque no tenía Plan de
Actuación Municipal y si lo tenía, lo tenía escondido, puesto que no lo ha
presentado excepto un minuto antes de entrar en este Pleno. Pero mire,
vamos a retirar la moción, la vamos a retirar porque cuando menos doy por
hecho de que, a resultas de que el lunes día 10 lo hemos pedido, pues bueno,
pues mire, hoy ya lo tenemos, pero lamentamos esta forma de trabajar del
gobierno, donde no sólo al Partido Popular, sino también al resto de grupos de
la oposición, hoy, un minuto antes de entrar al Pleno, se les entrega una
documentación que podían haberla entregado mucho tiempo antes.

Essent les 10.15 hores, abandona la sessió el Sr. Alberto Sánchez López,
regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, la moció que porto aquí en aquest moment, és
una moció amb esperit nadalenc, més aviat. La gent gran, aquests dies, bé,
tots estarem més estona a les botigues del que voldríem estar, i als mercats, i
hem vist que falten cadires, la gent gran no pot estar massa estona a peu dret
i, per exemple, als carrers anomenats peatonals, doncs estaria bé, agafant
una idea que han tingut a Barcelona, a Ciutat Vella, de posar cadires a les
portes de les botigues, perquè les iaies puguin seure una estona. Hi ha
botigues que són grans i que també hi caben un parell de cadires, doncs
també estaria bé que n’hi tinguessin i també als mercats quan fas cua per
anar a comprar, que aquests dies, aquest mes i el mes que ve, doncs tots hi
estarem, segurament.
Per tant, la moció demana que l'Ajuntament de l'Hospitalet insti als comerços i
mercats de la ciutat, a facilitar la ubicació de cadires, sempre que el lloc sigui
adequat, perquè pugui asseure’s la gent gran de la ciutat. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, en aquest sentit, aquesta moció és per donar
difusió a les activitats i els esdeveniments que tenen lloc a la nostra ciutat. A la
ciutat de l'Hospitalet tenim, per sort, doncs un gran nombre d’esdeveniments
que són oberts al públic i que s’organitzen tant des de l'Ajuntament de
l'Hospitalet, com des de les pròpies associacions i entitats de la ciutat. En
aquest sentit, la Diputació de Barcelona, des de fa molt de temps, a la seva
pàgina web, en l’apartat de turisme, doncs ofereix la possibilitat que els
ajuntaments i les entitats socials, doncs passin la informació per tal que es
doni una major difusió de les activitats que s’estan fent.
En aquest sentit, a més a més, de manera puntual, la Diputació de Barcelona
ha engegat una campanya que s’anomena “Barcelona és molt més”, on a
través de la premsa, ràdio, televisió i xarxes socials, doncs fa difusió
d’aquestes activitats amb l’objectiu de donar cobertura a tot el territori d’arreu
de Barcelona. Si vosaltres entreu a la pàgina web “barcelonaesmoltmes.cat”,
en l’apartat de l’agenda, doncs això, és dóna difusió de les activitats, tant de
fires artesanals, com de fires de Nadal, mostres, exposicions, curses, visites
guiades, etc.
En aquest sentit, també la Diputació de Barcelona fa un butlletí setmana on es
publiciten totes les activitats que tenen més ressò aquella setmana i, en
aquest sentit, no apareix cap activitat de la ciutat de l'Hospitalet. I, a més a
més, si entrem a l’apartat de l’agenda que abans he anomenat de la Diputació
de Barcelona, i prenem com a mes de referència el mes de desembre, doncs
observem que hi ha un munt d’activitats d’altres municipis de Barcelona, però
que en cap cas trobem cap activitat que vingui promoguda per l'Ajuntament de
l'Hospitalet. Si que n’hi ha una d’una entitat, molt concretament pel dia 25, que
té a veure, evidentment, amb les festes de Nadal.
En aquest sentit, nosaltres considerem que bolcar les activitats que es porten
a terme des de l'Ajuntament de l'Hospitalet, ens donaria la possibilitat, per una
banda, de maximitzar les opcions que tenim de promocionar les nostres
activitats i, per altra banda, també atreure públic d’altres poblacions que
podrien venir a la ciutat de l'Hospitalet. Nosaltres considerem que, a més a
més, s’estan publicitant un seguit de festes, d’activitats de Nadal, a través de
banderoles, a través dels mitjans de comunicació locals que, a més a més,
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costen uns diners, perquè el fet de fer banderoles per a tota la ciutat de
l'Hospitalet, això suposa un cost i, en aquest cas, doncs tenim una eina que és
gratuïta i que ens dóna la possibilitat, a més a més, de maximitzar la publicitat
que es fa de les nostres activitats.
Perquè, a més a més, com he dit abans, no existeix cap activitat de la ciutat
de l'Hospitalet i si per exemple entrem al butlletí de l'Hospitalet, doncs podem
veure que des de l’inici de les festes de Nadal, el 30 de novembre, amb
l’encesa de llums de l'Ajuntament de l'Hospitalet, hi ha tot un seguit
d’esdeveniments i de mostres de pastorets i demés, doncs que són positius
per a la ciutat, no només per a la ciutat, sinó per altres poblacions veïnes que
podrien venir a visitar-nos.
En aquest sentit, nosaltres, des del Partit Popular, el que volem és instar a
l'Ajuntament de l'Hospitalet a dur a terme les accions necessàries per tal que a
l’agenda d’esdeveniments que hi ha a la Diputació de Barcelona, doncs que
s’incloguin les activitats que es desenvolupen a la nostra ciutat. I, en aquest
sentit, també demanem informar a les associacions i a les entitats de la nostra
ciutat que existeix aquesta possibilitat i que si volen i tenen la voluntat que tot
siguin activitats que són obertes al públic, doncs que tinguin la possibilitat i
sàpiguen que tenen una eina més per difondre les seves activitats. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de les mocions del Partit Popular, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, Plataforma per Catalunya votará favorablemente a la moción número 24
y se abstendrá en la 23. Explicaremos un poco el posicionamiento de la
abstención, porque realmente, Sra. Bas, no dudamos de la buena intención
que trae esta moción de que la gente mayor se siente, incluso del espíritu
navideño que usted ha defendido, más que nada por eso nos abstendremos,
porque claro, obligar a los comercios o instar a los comercios a que pongan
sillas, creo que es entrar dentro de la libertad individual de cada comerciante
y, mire, nosotros hablamos con unos comerciantes por el tema este que
coincidió de la moción que traen ustedes, y la verdad es que cogieron un
cabreo enorme, porque claro, la frase es quien es nadie para decirme a mí si
tengo que poner una silla en mi comercio o la tengo que poner en medio de la
calle y, claro, si la pongo en medio de la calle a lo mejor viene un listo y se la
lleva también. Entonces, claro, obligar a la gente o instar a la gente a esto, me
parece que desde el Ayuntamiento no se tendría que hacer realmente, hacer
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esto. En todo caso, una asociación de comerciantes puede optar por hacer
estas cosas. Ya le digo, no le votamos en contra, porque creemos que el
espíritu que tienen no es malo en la moción, pero quizás no vemos que el
Ayuntamiento sea la institución adecuada en este caso, para decirles a los
comerciantes si tienen que poner sillas o no y menos aún sacarlas a la calle.

SRA. ALCALDESSA
Respecte a la número 24? A favor, perdó, d’acord. Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Sra. Marín. A veure, el grup d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, votem en contra de les tres mocions. Sobre la
moció 22, doncs dir que, seguint una mica la lògica del Sr. del Río, doncs, l’ha
retirat, perdó, perdó, però volia, jo crec que després de les argumentacions
que ha fet, em quedo amb les argumentacions i no amb el final, jo crec que
òbviament era molt difícil, amb aquest panorama que tenim, esbrinar quin és,
encara del tot no ho sabem, esbrinar quin és el panorama del govern de
l’Estat, sobre si podem invertir, quant, de quina manera, i com hem dit en el
debat sobre els pressupostos, doncs la política, allò que està o d’estar en el
PAM, efectivament ve sobretot a través de les inversions, i amb el panorama
desorientador del Partit Popular, doncs era difícil fer un Pla d’Actuació
Municipal. Seguint una mica la lògica que vostè deia, doncs si hagués
presentat la moció fa un any, igual hagués tingut abans el Pla d’Actuació
Municipal, per tant, siguem una mica seriosos.
Sobre les altres dues, sobretot la 23, home, jo també vull entendre, com deia
el Sr. Ordóñez, la bona intenció i l’esperit nadalenc, però clar, no podem
abstenir-nos, perquè si ens abstenim tots, atenent aquest esperit nadalenc,
s’acabaria aprovant favorablement la moció i, per tant, jo sé que vostès ens
titllen a nosaltres de bolxevics, en algunes coses igual tenen raó i a molta
honra, però clar, que nosaltres li diguem als comerciants, tal i com estan les
coses, en el context que estem i que acabem d’aprovar un pressupost amb la
davallada d’ingressos que hi ha, amb la qual vostès argumenten la crisi i que
per això han hagut de retallar, per exemple, les pensions, que jo no em veig
en cor, no sé el regidor de Promoció Econòmica i Comerç, però jo, com a
regidor de Districte, no em veig en cor d’anar a la botiga del barri i dir-li,
escolti’m, aquí falta una cadira més o dues.
Nosaltres quan havíem vist el titular de la moció, pensàvem que ens
demanaven a nosaltres, al govern, que col·loqués bancs i bé, amb aquest
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punt de vista sempre pots moure algun banc més, algun banc menys, comprar
bancs nous, pocs, perquè com hem dit no tenim capacitat d’inversió en aquest
moment, ni tan sols per comprar gaire bancs, però bé, fer de més o de menys
per distribuir-los millor sempre es pot fer. Per tant, entenem aquest bon
esperit, però s’escapa de les competències del Ple dir-li al botiguer de torn si
ha de tenir, o al comerciant, o a la cadena que sigui, si ha de posar cadires o
no, jo crec que això es podria, doncs això, veure d’una altra manera i del
diàleg entre el comerciant i el comprador igual es podria resoldre, però el
govern òbviament no pot fer això.
I sobre la 24, és una moció que entenem el seu sentit, però hem pogut
comprovar avui mateix, que a la pàgina web aquesta famosa, ja figura el link
de l'Ajuntament de l'Hospitalet i, per tant, entenem que està el link i, per tant,
tot allò que n’hi ha a la nostra web, els ciutadans que miren la pàgina web de
la Diputació, veuen la web de l'Ajuntament de l'Hospitalet i allà poden veure el
que diem que fem. Una altra cosa és que la gestionem millor o pitjor aquesta
pàgina web, però en tot cas, no és una qüestió de tècnica, sinó que, en
qualsevol cas, és una qüestió de gestió del que tècnicament ja existeix.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ens posicionarem sobre les tres mocions, malgrat
una ha estat retirada, sabem que ha estat retirada i comentar només dues
coses. Una, és cert, fa falta o feia falta un Pla d’Actuació Municipal, és un
element bàsic per encarar, entenem, la legislatura, ha passat un temps més
que llarg des de l’inici de la legislatura i, per tant, arriba un punt tard. Tampoc
comprem la idea que això hagi sigut fruit que van presentar una moció i pam!
vostès en un segon van preparar el Pla d’Actuació Municipal, aquestes coses
són una mica llarguetes, preparar-ho requereix el seu temps i, per tant, una de
dos, o ho tenien preparat, o són uns inconscients i ens han presentat uns
papers que ens els haurem de mirar amb deteniment, perquè vol dir que mare
meva quins disbarats. Dit això, doncs bé, entenc que per part del Partit
Popular es presentés aquesta moció, perquè a aquestes alçades, doncs ja és
necessari.
Les altres dues mocions, una és la moció sobre les cadires a la gent gran, és
una moció simpàtica, podríem dir, una moció simpàtica o amable, que deia el
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Mario Sanz. I, en aquest sentit, doncs bé, escolti’m, no obliga a ningú, insta a
què si l’espai és adequat, no sé quantes coses, doncs que es pugui posar una
cadira, per tant, entenem, una o vàries parlen vostès, entenem que això,
escolta’m, ho podem llegir de moltes maneres, entenem la bona voluntat que
vostès hi posen, però segurament no és la millor manera de tirar-ho endavant.
Dit això, escolti’m, miri, tots fem a vegades mocions que algú ens ha
comentat, que algú tal, no ho sé, segurament aquesta no és una moció que
faria Convergència i Unió, entenem la bona predisposició i és en aquest sentit
que els hi votarem favorablement, res més.
Respecte a la moció de promoció de les activitats de la ciutat, a veure,
nosaltres hem fet l’exercici d’entrar a la pàgina web de la Diputació i la veritat
és que costa una mica trobar-ho, les coses allà on siguin. Fins i tot hem tingut
els nostres dubtes si hi havia o no hi havia el link, no sé si és que som patosos
nosaltres a l’hora d’entrar a les pàgines web i buscar les informacions o és
que no està prou evidenciat. Que es podria posar d’una forma més evident o
coses concretes, potser no totes, però alguns dels elements de la nostra
ciutat, doncs a fer-hi una major difusió i no només haver d’entrar en el link de
la ciutat per mirar-ho, segurament també.
Però permeti’m Sra. Sonia Esplugas, qui mana en el tema de cultura a la
Diputació són vostès i, per tant, a veure, les responsabilitat mútues, per dir-ho
d’alguna manera. Per tant, escolti’m, nosaltres ja entenem que és cert que no
es veu prou bé, però també és cert que existeix el link i que, per tant, en
aquest sentit, doncs bé, votem favorablement, perquè entenem que hi ha
coses que es poden promocionar segurament millor, que inclús a la nostra
ciutat, que és la segona ciutat de Catalunya i també, per tant, doncs de la
província de Barcelona, segurament d’alguna forma hi hauria d’estar més
destacada o hauria d’estar més rellevant i només comentar això. Res més,
gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí Sra. Alcaldessa. Bé, jo em posicionaré respecte de la 24, faré un comentari
de la retirada 22 i el Sr. García Mompel respondrà a la 23.
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Respecte de l’última, comencem pel final ja posats, la número 24 respecte a la
promoció de les activitats i tal i com li deia el Sr. Salmerón i com ara
comentava la Sra. Borràs, a veure, en aquesta pàgina web que
fonamentalment és una pàgina orientada a turisme, per dir-ho d’alguna
manera, a l’adreça fins i tot que vostès posen directament a la moció, tu entres
en aquella adreça, te’n vas al barcelonès, perquè com és de tota la província,
va per comarques, entres al barcelonès, cliques Hospitalet, pàgina web de
l'Ajuntament, i allà estan totes les activitats, l’agenda, la municipal, la de les
entitats, tot el que hi ha. Difícilment hi hauran més coses a la de la Diputació si
ja no hi són a la pàgina web de l'Ajuntament, perquè és o el que aboca
l'Ajuntament, o el que les entitats comuniquen i incorporen a l’agenda, la qual
cosa no treu perquè si una associació, si una entitat, vol directament col·locarho a la pàgina web de la Diputació, ho pot fer i això no genera cap problema,
ho pot arribar a fer. Ara, entenem que més informació, més garantia que hi
hagi un link directe a la portada directa de la pàgina web de l'Ajuntament, on
és tota la informació, no només la turística diguéssim, sinó tota la informació,
pensem que és la millor garantia d’informació i per això no li votaríem
favorablement.
I respecte de la 22, vostè s’ho ha dit tot Sr. del Río, miri, per una banda no sé
si dir-li que moltes gràcies per presentar la moció, perquè se’ns havia oblidat
fer el PAM, si això el deixa content, doncs ja li dic això. També li diré a la Sra.
Borràs que no pateixi que no ens hem begut l’enteniment i que no hem fet el
PAM en quatre dies, com ella molt bé sap i, home, a la Comissió Informativa ja
li vaig dir, escolti, és que quan aquí vam començar, ens vam trobar amb una
mesura darrera de l’altre que ens anava canviant la realitat de manera, bé,
meravellosa, mes a mes, divendres a divendres, posàvem els informatius del
divendres, ens posàvem a mirar-lo a la tele amb les mans davant de la cara
perquè no ens esquitxés i allò ens anava canviant la realitat setmana rere
setmana, era impossible fer un pressupost, era impossible fer un PAM.
Vostès el pressupost del 2012 el van acabar d’aprovar en el mes de maig i ¿a
vostè li hagués semblat normal que nosaltres en el mes d’octubre, quan ja
teníem l’esborrany del PAM fet, l’haguéssim presentat sense saber quin era
l’escenari econòmic? És que era impossible, era impossible, durant l’any
2012, mes a mes ens han anat canviat la realitat, però és que ens l’han
canviat, fins i tot li han canviat als pensionistes fa 10 dies, o sigui ¿quina és
l’avantatge, per dir alguna cosa, que tenim ara? que tenim un pla d’estabilitat,
que ens dóna un escenari econòmic que tenim aprovat per aquest Ajuntament
fins l’any 2022 i en base a aquest pla d’estabilitat, amb el nostre compromís
amb nosaltres mateixos, esperant que no ens canviïn més les regles del joc,
és en aquest escenari en el qual hem fet el PAM 2012-2015.
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Aquesta ha estat la realitat, vostè diu, home, han estat 19 mesos sense rumb,
bé, és la seva opinió, jo ja li puc assegurar que aquest govern des del primer
dia es va posar a governar, deu n’hi do les coses que ja hem fet en un any i
mig, malgrat altres, deu n’hi do el pressupost, per exemple, que li presentem
avui, en el qual crec que en el conjunt de mesures, el que estem fent suplint
les carències d’altres administracions, que estem fent amb la gent que més
dificultats està tenint, deu n’hi do el treball que està fent aquest govern i
malgrat tot això, continuem endavant. El PAM és un PAM que intentarem tirarho endavant, com li dic, en aquestes condicions que vostès també ens estan
generant, però que creiem que amb el nostre compromís, amb el treball i,
sobretot, amb el compromís del conjunt de ciutadans i ciutadanes de
l'Hospitalet, podrem tirar endavant.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, per ser breu, perquè crec que..., li votarem en
contra. La configuració urbana de la ciutat és complicada per posar unes
cadires, jo no m’imagino, per exemple, el carrer Progrés ple de cadires a les
voreres, tindríem un veritable problema de caire més aviat sanitari que no
comercial, passaríem a un altre... Ara bé, sí que estic d’acord amb vostè, i
això li puc reconèixer, que en determinats espais com són els mercats
municipals, que tots al voltant tenen espais públics, parcs o jardins o places,
tots els mercats municipals i els CAP sanitaris també, o sigui, si ho pensa
vostè una mica veurà que tots hi tenen, sí que el que podem fer és intentar en
alguns llocs que queden dintre del mercat, afavorir, sempre i quan l’àrea
corresponent ens ho doti, algun banc per poder posar-lo, a això sí que em
comprometo, perquè crec que, bé, això realment no ens costa gaire. Però
dintre del que són els carrers comercials, nosaltres hi tenim molt pocs
peatonals, pràcticament són de prioritat invertida, amb la qual cosa no pots ni
posar terrasses, perquè clar, sempre pot haver-hi algun vehicle que passi per
aparcar, per tant, és francament difícil. Això no vol dir, com li he comentat, que
nosaltres hi pensem en alguna solució per aquells espais, com vostè diu, que
existeixi aquesta possibilitat que més aviat són els de caràcter municipal,
especialment mercats.
Ara, després de la discussió que hem tingut avui, en fi, els hi agraeixo molt, jo
crec que en això, i estic segur que vostè ho fa, en fi, ho fa de cor, crec que és
així, més enllà de les diferències polítiques, l’atenció a la gent gran, home,
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casa malament amb el tema del que hem discutit avui, de les teleassistències,
del retall de pensions i de la Llei de dependència. Malgrat tot, entenc, com
deia la Sra. Borràs, que aquest tipus de mocions són més de caràcter amable,
i pensem que hem de col·laborar, perquè en definitiva, en algun punt, la ciutat
ha de tenir aquests punts en contra. Per tant, li votem que no, però sí que em
comprometo a pensar en els espais que són nostres, jo no sóc bolxevic, no ho
he estat mai, sembla ser que els lliberals ara han tornat a agafar les regnes de
la imposició als comerciants, jo no em veig en cor de demanar-li als
comerciants, en aquest moment, en aquesta ciutat, i s’ha dit per part d’alguns
polítics que, a més a més, em posin una cadira, perquè, clar, em diran posime-la vostè, perquè ja que és vostè tan generós. Per tant, en això sí que em
comprometo, Sra. Bas. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular, Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, puntualitzar un parell de cosetes, sóc
coneixedora que, evidentment, a la Diputació de Barcelona, en l’apartat web
de turisme, apareix ja el link de l'Ajuntament de l'Hospitalet, però el que jo
proposava és, a més a més, bolcar les activitats que es fan o una selecció,
com deia la Sra. Borràs, per aparèixer les activitats que es fan i que es
promocionen des de la pròpia Diputació de Barcelona. En aquest sentit, per
exemple, jo fa dies vaig entrar, per exemple el 8 de setembre de l’any 21012,
que és la data d’inici de les festes de Bellvitge, hi ha tot un reguitzell
d’activitats que es fan a la província de Barcelona, i no surten les festes de
Bellvitge. O, per exemple, al newsletter que envien electrònicament a un munt
de gent, doncs aquí, d’aquesta setmana mateixa, doncs hi ha tot un seguit
d’activitats de Nadal, des d’Esplugues, Gavà, Cardedeu, i no apareix res de
l'Hospitalet. Jo no estic en contra, evidentment, jo crec que és positiu que
estigui el link, perquè qualsevol ciutadà d’altra població que vulgui entrar a la
web de l'Ajuntament de l'Hospitalet i tingui coneixement exhaustiu de les
activitats, que ho pugui fer, però jo crec que no ens costa cap diner, si a més a
més nosaltres fem l’esforç, a coste cero, de també fer l’esforç i bolcar les
activitats, encara que siguin les més importants, només era això. Evidentment,
com deia la Sra. Borràs, nosaltres governem i, a més a més, en l’àrea de
turisme de la Diputació de Barcelona, però és responsabilitat dels municipis
bolcar aquesta informació, no de la Diputació de Barcelona, la Diputació de
Barcelona no té coneixement de tot el que es fa a la província de Barcelona i,
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per tant, són els ajuntaments els que han de fer l’esforç, perquè, a més a més,
és un esforç gratuït, perquè es fa difusió. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Si no, procediríem a l’apartat de les
mocions de Convergència i Unió. Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 22, 23 i 24;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 22.-

SOBRE EL PAM.

ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA.

MOCIÓ 23.SOBRE LA UBICACIÓ DE CADIRES PER A LA GENT
GRAN ALS COMERÇOS DE LA CIUTAT. Ha estat rebutjada amb 15 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 9
vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas
i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
amb 1 vot d’abstenció del representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 24.PER A LA PROMOCIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA
CIUTAT. Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del
representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment de la
votació.

…/…

266

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Convergència i Unió, números 25, 26, 27 i 28, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, em sembla que parlarà la Sra. Borràs, la
Sra. Clar i el Sr. Monrós. Molt bé, doncs si vol començar Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Anunciem que retirem la moció que estava sobre la
taula, que fa referència a l’elaboració del reglament dels mitjans de
comunicació a la ciutat, una moció que vam presentar en el Ple anterior i se’ns
va dir que, abans que se celebrés aquest Ple, ens donarien una proposta
d’aquest reglament. Certament ha sigut així, 20 minuts abans ens l’han donat,
ho celebrem i, si em permeten, no me’n puc estar de fer una mica de broma,
aquesta mateixa moció va ser aprovada el 31 de març de 2004, fins a dia
d’avui encara no tenim aquest reglament, esperem que d’aquest esborrany a
un reglament definitiu, no haguem d’esperar 8 anys més. Per tant, esperem
que els temps vagi a un altre ritme.
Respecte a la moció en defensa del model educatiu català. Aquesta és una
moció rellevant per nosaltres, una moció rellevant perquè, des del nostre punt
de vista, la Llei que ha presentat el govern central i concretament, doncs el
ministre Wert, no és res més que una agressió al nostre sistema educatiu i
una agressió també al que són les competències d’aquest país. Unes
competències que són compartides, però unes competències amb les quals
aquest país, doncs ha decidit quin és el seu sistema educatiu a través de la
LEC, la Llei d’educació de Catalunya, però amb anterioritat, doncs ja des de
l’època de la transició, va marcar tot un camí a l’hora d’establir quin havia de
ser el nostre model educatiu. Model educatiu que bàsicament jo m’atreveixo a
sintetitzar i és el que es pretén carregar aquesta Llei, que basa l’element en
dues coses, una en la immersió lingüística, un element en el qual tothom
reconeix la seva..., tothom és impossible, ja ens entenem, el gran gruix de la
gent reconeix la seva bondat.
I, en aquest sentit, doncs així ho manifesta també la declaració que fa pocs
dies feia el Consell Escolar de Catalunya, en defensa del model català
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d’immersió lingüística, aprovat en la sessió plenària del 12 de desembre de
2012, al Palau de la Generalitat. En el qual, entre d’altres coses, es demana
que s’ha desenvolupat i consolidat un model pedagògic i de convivència,
eficaç i respectuós amb tots els alumnes, hi ha la històrica voluntat integradora
de Catalunya, que en temes educatius es tradueix en la no separació dels
alumnes per raó de llengua. Ha estat reconegut internacionalment com un
model d’èxit i assegura el coneixement de les dues llengües oficial per part de
tot l’alumnat, que afavoreix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Així
mateix, la utilització del català com a llengua, respecta els drets lingüístics
personals dels alumnes, al mateix temps que evita la segregació per raons
d’idioma.
El Consell Escolar de Catalunya ha estat i és testimoni de la bona feina de
l’escola catalana i del gran esforç dels seus professionals, per adequar
l’ensenyament de les llengües a la realitat socio-lingüística i, fins i tot, en
entorns molts complexes, afermar l’ús del català com a llengua vehicular
d’aprenentatge i alhora garantir el domini del castellà, en un context sempre
caracteritzat per l’absència de conflictivitat i l’harmonia escolar en l’àmbit
lingüístic. En conseqüència, diu, el Consell Escolar de Catalunya rebutja de
manera unànime l’actual avantprojecte de Llei orgànica de millora de la
qualitat de l’educació i en demana la retirada, o si escau, la seva substitució
per una nova redacció conforme el que disposa l’Estatut d’Autonomia i la Llei
d’educació de Catalunya. Aquesta és la voluntat unànime, en aquest cas sí, la
voluntat unànime del Consell Escolar de Catalunya i, per tant, doncs de la
màxima autoritat en aquesta matèria, més enllà del que és la voluntat política,
no només del govern, no només de la Consellera, no només el Parlament,
sinó també del que és tot l’àmbit educatiu.
Per tant, en aquest sentit, nosaltres demanem que votin favorable aquesta
moció, perquè entenem que és necessari preservar el nostre sistema
educatiu, que no se’ns manllevin les competències. I, això sí, si em permeten,
abans d’acabar, només un petit, bé, ens ha sabut greu, que un tema en el qual
nosaltres no hem entrat estrictament en matisar res de la Llei, no haguem
pogut fer una moció unànime pels grups que hi estem d’acord, per part de tots
els grups polítics que estem d’acord en què aquesta Llei, al cap i a la fi, doncs
faci això, la retirada immediata de l’esborrany d’avantprojecte de llei orgànica
per a la millora de la qualitat educativa, que és el que presenta la nostra moció
i que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat mostri el seu enèrgic rebuig a
l’avantprojecte de la LOMCE i el faci arribar al Govern de l’Estat i,
particularment, al Ministre Wert. Per tant, aquesta, la nostra moció, és una
moció que no entra en matisos, perquè cadascú té el seu i ens semblava que
era important que hi hagués el rebuig per part de tothom i que aquesta moció,
sé que tots els que hi estem d’acord la votarem favorablement, però ens
hagués agradat que l’haguessin pogut sotasignar.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

Essent les 20.40 hores abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup municipal del Partit Popular. Així mateix, entra en la sessió el
Sr. Alberto Sánchez López, regidor del grup municipal de Plataforma per
Catalunya.

SR. MONRÓS
Sí, presentem una moció per a l’estudi i valoració de la utilització prioritària
dels sistemes de comunicació telemàtics, en temes generals i derivats del Ple
Municipal.
Aquesta moció el que pretén és que tot el derivat del gran volum de
documentació en paper que s’utilitza diàriament en aquest Ajuntament,
motivat per les diferents gestions i tasques administratives que comporten
l’activitat quotidiana del funcionament del mateix en els seus diversos
departaments i també totes les derivades del funcionament dels diferents
grups polítics, dictàmens, mocions, resolucions, etc, amb la seva relació amb
l’equip de govern de la ciutat.
Donat que gràcies al fet que per mitjans telemàtics, la major part d’aquesta
documentació pot ser visualitzada de manera immediata per les pantalles de
l’ordinador i això no fa necessàriament que s’hagi d’imprimir tota la
documentació rebuda, amb el conseqüent estalvi tant de tinta de tòner com
sobretot de paper, que alhora comporta també un estalvi ecològic dels
recursos naturals.
És per això, que el grup polític de Convergència i Unió, proposa a l’Ajuntament
que adopti els següents acords:
Que es procedeixi a l’estudi i la valoració de la utilització prioritària dels
sistemes de comunicació telemàtics, sobretot pel que fa a la comunicació
derivada de tots els procediments administratius, que fan referència als temes
derivats del Ple de l’Ajuntament, entre l’equip de Govern de la ciutat i els
diferents grups polítics municipals, per tal d’economitzar recursos.
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar.

SRA. CLAR
Referent a l’altre moció, doncs seré molt, molt breu. Aquesta moció el que
demana, única i exclusivament, és un compromís que es va adquirir per part
d’aquest equip de govern l’any 2008, de la publicació dels pressupostos a la
pàgina municipal i quan parlem de la publicació del pressupost no ens referim
a un full i un full de liquidació, sinó que ens referim al pressupost, única i
exclusivament això. I ara li passo la paraula a la meva companya Meritxell
Borràs que ha d’afegir una cosa.

SRA. BORRÀS
Molt breument, respecte a la moció anterior que m’he deixat de dir una cosa
rellevant, he parlat del Consell Escolar, però a mi em sembla que no ha estat
només la comunitat educativa qui s’ha manifestat en aquest sentit, han hagut
diferents entitats rellevants del nostre país, com Òmnium Cultural que han fet
una plataforma, podríem dir, una base de treball, com és el Som escola, com
tantes altres entitats del país que han treballat, però em sembla que d’una
forma molt destacada cal citar Òmnium i la seva feina en aquesta aposta pel
nostre sistema educatiu.

Essent les 20.48 hores, abandona la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz,
regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, pel posicionament d’aquestes mocions, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, Plataforma per Catalunya votarà favorablement a la moció número 25 i a
la moció..., perdó, a la moció número 26 i la número 27 i sobre la 28, ens
abstindrem, ens abstindrem perquè, mirin, aquest tipus de mocions són
mocions realment que a nosaltres no ens agrada tractar, ja que considerem
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que utilitza una cosa tan sensible com és la llengua, per fer un enfrontament
polític, no és bo, ni saludable, sigui quin sigui el bàndol que ho faci. Nosaltres
no compartim ni l’esborrany de la LOMCE, ni podem defensar el model
educatiu català tal i com està ara. Per defensar una Llei o un model educatiu
no pot ser que l’únic argument sigui la llengua en la que es parla, nosaltres
defensarem sempre models educatius basats en l’esforç i la meritocràcia,
cosa que avui en dia es demostra que no es fa, ja que el grau de coneixement
que tenen els nostres escolars, en moltes matèries, està molt per sota de la
mitjana europea i encara molt més per sota si la comparem amb els països
més avançats de la mateixa Unió Europea. No pot ser que l’anomenat fracàs
escolar es basi simplement en l’edat fins a la que estudia un jove, sinó que
s’ha de basar també en els coneixements adquirits.
Però tornant al tema d’abans que plantejaven, el que volíem és fer constar la
nostra crítica a qui utilitza la llengua com arma política, ja que aquest és un
problema completament artificial que el que fa és dividir a la gent i tan sols els
partits polítics que utilitzen aquest tema en treuen rendiment. Per tot això i
després de mostrar la nostra repulsa a la utilització política de la llengua, ens
abstindrem de la seva moció.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Com estem amb esperit nadalenc, ho dèiem abans, em
permetran, els membres de l’oposició, una certa crítica constructiva. Ho dic
per explicar-li a la ciutadania que els portaveus dels grups municipals, doncs
tenen el mateix sou que el que cobrem els regidors de govern i, per tant, a
més a més de ser regidors de govern, doncs hem de presentar mocions en
aquest Ple. Ho dic, perquè amb aquest esperit nadalenc, hem de constatar
que haurien de suar una mica més la cansalada, els grups de l’oposició, ho dic
perquè evidentment les mocions que han presentat avui, doncs una ja està el
link a la web, l’altre canviava cadires per teleassistència, han hagut de retirar
dues mocions, i de fet estan plantejant en aquests moments un parell de
mocions que són mocions molt tècniques que ràpidament tenen solució, que
en part ja estan solucionades per l’equip de govern.
En tot cas, em centraré en la moció que crec que vostès mantenen com a
Convergència i Unió, que tenen un cert gruix o un cert pes, bàsicament
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valorem positivament les dues mocions que vostès presenten respecte a
qüestions telemàtiques. Per un costat, per una valoració positiva pel que
significa l’estalvi energètic, l’estalvi en paper que significarà la moció dels
temes derivats del Ple municipal i, per l’altre, tot el tema del pressupost
municipal, que em consta que ja hi ha una certa publicació, però que s’ha de
millorar. Per tant, votarem favorablement a les dues mocions, 26 i 27.
I a la moció 28, que És la que trobem que té un treball més al darrera, un
treball de valoració política dels moments actuals, dir-los que nosaltres estem
d’acord amb la moció de defensa del model educatiu català, evidentment
compartim la crítica expressada contra el tracte del català, contra el tracte que
el Ministre Wert ha tingut respecte del model educatiu català, respecte de la
immersió lingüística. I també estem d’acord respecte a les seves crítiques a la
invasió de competències a la recentralització que el Ministre Wert vol fer en la
definició del currículum. Però també li hem de dir que entenem que és una
moció parcial, una moció que oblida masses coses, oblida que l’avantprojecte
del Ministre Wert és un projecte que vol adoctrinar l’aprenentatge, oblida
també que, en aquest sentit, doncs vol imposar més hores de religió a
l’escola, elimina l’educació per a la ciutadania, és un avantprojecte que blinda
la segregació per sexe, per tant, les escoles que tenen concert i que continuen
segregant els alumnes per sexe, malgrat els dictàmens del Tribunal Suprem,
doncs podran tenir concert, sense cap problema, a partir d’aquesta Llei del
Ministre Wert.
Obliden també que és una Llei que situa l’educació amb un esperit
absolutament mercantilista, parla de beneficiaris i no d’alumnes, és una Llei
que oblida el caràcter educatiu de l’etapa d’educació infantil de 0 a 3 i la situa
com una etapa assistencial i obliden també que això es fa en un marc,
aquesta reforma d’aquest avantprojecte, obliden vostès que es fa en un marc
de retallades duríssimes, per part de tots els governs en aquests moments, en
educació. Per tant, entenem que és una moció parcial, la que vostès
presenten, reduccionista, que només parla del model lingüístic i que només
parla de recentralització i, per tant, reduir, en aquests moments, la crítica a
l’avantprojecte de la Llei Wert, exclusivament en la immersió lingüística, doncs
per nosaltres és molt reduccionista.
Per tant, evidentment, nosaltres votarem favorablement aquesta moció,
perquè estem d’acord amb la part que vostès expliquen, però quan presentem
la nostra moció, doncs explicarem el tot del que passa amb la proposta del
Ministre Wert. Per això no ha estat una moció..., no serà l’única moció, això no
vol dir que pugui sortir aprovada per unanimitat o no, perquè nosaltres sí que
votem favorablement, però evidentment no podia ser l’única moció, perquè
evidentment vostès en part, en molta part, del que explica l’avantprojecte de la
Llei Wert estan d’acord, perquè ho estan aplicant a Catalunya, des de la
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conselleria d’ensenyament. Per tant, votarem favorablement a les tres
mocions que han quedat en peus de Convergència i Unió.

Essent les 20.55 hores abandona la sessió la Sra. Mercè Perea i Conillas,
regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Així
mateix, entra a la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor del grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Votarem a favor de la moció 26 i 27. Y dado que
también ahora han hecho referencia a la moción que va a presentar más tarde
Izquierda Unida, tal y como ya anuncié también en la Junta de Portavoces,
voy a hacer el debate conjunto de una y otra moción, porque prácticamente
hablan de lo mismo. Cuando a nosotros nos llegó, a nuestras manos llegaron
las mociones de Convergència i Unió y de Izquierda Unida, sobre la defensa
del modelo educativo, sinceramente, lo primero que pensamos es que tanto
Convergencia i Unió, como Izquierda Unida, traían una moción para mostrar
su preocupación por un modelo educativo que está llevando a nuestros hijos,
tanto en secundaria, como en primaria, a tener los peores resultados de la
Unión Europea. Y pensamos que tanto Convergència i Unió, como Izquierda
Unida, pedirían que se mejorara el sistema educativo que nos ha llevado a
que, de las 79 universidades españolas que tenemos, ni una sola esté por
asomo entre las 150 primeras universidades, en calidad de enseñanza, en el
mundo. Nuestra sorpresa fue luego, cuando al comprobar que tanto
Convergència i Unió, como Izquierda Unida, no era eso exactamente lo que
les preocupaba.
La semana pasada se ha hecho público un informe internacional sobre la
calidad de la enseñanza en los países de la OCDE y el resultado es que
nuestros hijos de primaria están peor preparados que la media europea, en
materias tan básicas e importantes como ciencias, matemáticas y lectura, la
proporción de alumnos rezagados en España es el doble de la media
europea. Este estudio se hizo en marzo del 2011, cuando aún no había
recortes y, por tanto, ya no es sólo cuestión de dinero, y cuando en España
aún gobernaba el Partido Socialista, por tanto, la educación que recibían
nuestros hijos, era el modelo educativo implantado por el Partido Socialista y
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avalado por Izquierda Unida. Una Izquierda Unida complaciente, con un
modelo educativo basado en el fracaso escolar, ya que ha provocado que el
30% de nuestros hijos no acaben sus estudios y eso parece que a ustedes no
les preocupa.
Hasta ahora pensábamos que la lamentable situación educativa de nuestros
hijos se concentraba en la educación secundaria y así se reflejaba en el último
informe PISA, pero ahora, tras el informe presentado el día 11 de diciembre
por la Asociación Internacional para la evaluación del éxito educativo, hemos
comprobado que ese fracaso escolar se encuentra también en los alumnos de
primaria y que en cierta medida es lógico, puesto que el mal resultado de los
alumnos de secundaria viene por la mala formación anterior en su etapa de
primaria. Y eso que debería de ser gran preocupación para todos, resulta que
Izquierda Unida, pues dice que el modelo educativo está bien, que no hay que
tocarlo y es el modelo educativo que está llevando al fracaso a nuestros hijos.
Y a Convergència i Unió lo único que le interesa, parece ser, es que si
nuestros hijos son los últimos de Europa, pues mira, no importa, mientras
suspendan en catalán.
Pues para el gobierno del Partido Popular lo prioritario es acabar con esa
situación de fracaso escolar, cambiando el modelo educativo y que nuestros
hijos, ya sea en catalán o en castellano o en las dos lenguas, que salgan del
mundo educativo con la mejor formación posible, se enfrenten a un mundo
laboral en condiciones formativas para ser competitivos con el resto de
Europa y del mundo y alcanzar los puestos de trabajo a los que opten. Y, en
ese sentido, es por lo que el gobierno del Partido Popular presenta un
borrador de un anteproyecto de Ley para mejorar la calidad educativa, que
está ahora en proceso de diálogo y que continuará con el trámite
parlamentario. Para el Partido Popular lo prioritario no es en qué idioma
aprueben o suspendan nuestros hijos, sino que aprueben y que entre los
cinco primeros países del mundo en grado de conocimiento, esté España y se
encuentren nuestros hijos.
Y miren, no es cierto que se produzca ninguna agresión al sistema educativo,
porque no se dice, ni se cuestiona tan siquiera, nosotros lo que pretendemos
es, sencillamente, llevar a la práctica lo que dice, en este caso, el Tribunal
Constitucional, la Sentencia 31/2010, donde dice exactamente que es
constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean
reconocidas, por los poderes públicos, como vehiculares, siendo en tales
términos los particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en
cualquiera de ellas. Tampoco es cierto que se esté invadiendo competencias,
porque, escuche, es que es imposible, teniendo en cuenta que la única
novedad ha sido, justamente, incorporar la doctrina constitucional sobre cómo
tiene que entenderse el sistema de inmersión lingüística.
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Y mire, lo que pretende el borrador del gobierno es asegurar el conocimiento
de las dos lenguas y dice que en todas las fases de todos los ciclos, todos los
alumnos deben cursar la materia de lengua cooficial y también que la
asignatura debe ser evaluada en las evaluaciones finales de educación
segundaria y obligatoria, catalán y castellano, y por tanto, se le da el mismo
tratamiento al catalán que a una asignatura de materia troncal. Y,
evidentemente, el gobierno del Partido Popular está haciendo lo que tiene que
hacer, puesto que lo dice el Tribunal Constitucional, Sentencia 6/1998, donde
te dice claramente que corresponde al Estado velar por el respeto de los
derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir
enseñanza en la lengua oficial del Estado. Y, hombre, yo pienso que incluso el
Ayuntamiento de Hospitalet, si recibe una sentencia en la que le obliga a algo,
pues no tendrá más narices que cumplirla, pues bien, nosotros somos el
Estado y acataremos esta Sentencia y, evidentemente, la haremos acatar.
Mire, nosotros defendemos el derecho de los padres a decidir el idioma en el
que quieren que sus hijos se eduquen en la escuela, ya sea catalán, ya sea
castellano o sea en las dos lenguas, por tanto, votamos en contra de esta
moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Jo faré la 26 i la 27, a la 25 que retirava la Sra.
Borràs, retirada està, tal i com vam quedar en el Ple anterior, i vostè feia un
prec, diguéssim, jo li garanteixo, jo fa un mes li vaig dir que abans del proper
Ple tindrà un esborrany, jo li garanteixo que abans de vuit anys tindrà un
reglament.
Dit això, a la moció número 26 que té a veure amb el tema dels sistemes de
comunicació telemàtics, avui amb el Sr. Monrós hem estat parlant amb la
Secretària per veure com millorar tota aquesta qüestió, votarem
favorablement, però no només això, sinó que jo crec que a partir de demà ens
hi posem, perquè del que es tracta és de millorar aquest sistema de
comunicació i d’informació.
I respecte al tema de la publicació del pressupost, Sra. Clar ja li dic que
votarem favorablement, però més de dues fulles hi ha a la web, sí, ja li dic jo
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que sí. De totes maneres, a més a més, miri, a la Sra. Borràs li deia que
abans de vuit anys tindrem un reglament, m’han dit demà, però deixi’m
malfiar, demà passat ja tindrem el pressupost amb el que és la classificació
econòmica que hem aprovat avui, que està en fase inicial, el tindrem a la web
i, una vegada estigui aprovat definitivament, per programes, que entenc que
és el que vostè diu, per programes ja estarà penjat també a la pàgina web. I
per defensar la posició de la moció 28, té la paraula el meu company Jaume
Graells.

Essent les 21.03 hores, abandona la sessió el Sr. Francesc J. Belver Valles,
regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Així mateix,
entra a la sessió la Sra. Mercè Perea i Conillas, regidora del grup municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. GRAELLS
Sí, en referència a la moció dita en defensa del model educatiu català, que
després faré algun apunt respecte d’aquest títol que no compartiríem, però
evidentment donem suport, la nostra formació política històricament, podríem
fer esment de la Marta Mata, en aquest sentit, que va ser una de les màximes
precursores del model d’integració lingüística de l’alumnat català, en base a la
metodologia d’immersió lingüística, per tant, evidentment, nosaltres li donarem
suport.
Dit això, a Catalunya no hi ha un model educatiu català, hi ha diversos models
educatius, la seva formació o vostè té un model educatiu, jo tinc un altre
model educatiu. La Llei d’educació, en tot cas, regula el sistema educatiu
català, però el model educatiu crec que no podem entrar en afirmacions
d’aquest tipus, jo crec que haurien d’haver dit, en defensa del model
d’immersió lingüística, en defensa del model català d’immersió lingüística o en
aquesta línia. Tot i que després, en la moció, certament nosaltres votem
favorablement a què es retiri l’avantprojecte de Llei, precisament perquè ataca
directament aquest model d’immersió lingüística, però després vostès quan
argumenten, en relació a aquest model, no parlen del model d’immersió
lingüística, parlen d’altres coses que apareixen en la Llei, en la LOMCE, com
és i que estem plenament d’acord, entre d’altres, perquè és veritablement una
animalada, que suposo que li canviaran el nom o ho retiraran, perquè
realment considerar el català com una llengua d’especialitat, realment és un
insult a una llengua que el mateix avantprojecte reconeix que és vehicular,
encara que no l’única llengua vehicular, però dir que una llengua vehicular és
una matèria d’especialitat i no és una matèria troncal, realment és una
provocació i un error gravíssim del ministre taurí, que es dedica a provocar i

…/…

276

suposo que per treure rendibilitat política en base no a millorar el nostre
sistema educatiu, sinó en base a provocar al personal amb coses d’aquest
tipus.
Després, evidentment, la moció també fa referència a què s’incrementa el
percentatge del currículum que fixa l’administració central, això és un greu
atac, mai cap govern ho havia plantejat, en el manual ultraconservador del PP
apareix per primera vegada això i s’incrementa el percentatge, diríem, que fixa
el govern central en els continguts educatius. En comunitats autònomes, com
la nostra, que tenen una llengua o dues llengües cooficials, s’establia
tradicionalment que el 55% dels continguts educatius els regulava
l’administració central. Ara, pel que es dedueix, pot arribar essent un 65%,
però és que a sobre el 50% de les matèries troncals es regularan en un 100%,
per exemple, la història en un 100% fixarà els continguts l’administració
central i l’administració autonòmica no podrà dir res respecte d’aquestes
matèries, això és un, diríem, atac brutal i una invasió de competències
evident.
Ara, respecte a la immersió lingüística hi ha les dues qüestions claus, que no
es fa esment a la moció, suposo que estic essent massa..., però evidentment
jo crec que la moció hauria d’haver fet esment a això que és, d’una banda el
fet que s’estableix que ha d’haver un percentatge mínim de les dues llengües
cooficials, per tant, la metodologia lingüística fins ara havíem aconseguit no
separar els alumnes per raó de llengua i provocar una segregació escolar per
raó de llengua, s’entra a qüestionar en el sentit que s’estableix un percentatge
mínim de les matèries que han de ser impartides en castellà. Per tant, no
només s’impartirà la resta de matèries en català, sinó que s’obra la porta a
què pugui ser, diríem, impartides en castellà i aquí sí que s’obra un canvi en el
que tradicionalment ha funcionat a Catalunya.
I el que és més greu és que, tot i que entra a dir que hi ha dues llengües
vehiculars, després diu, es reconeix el dret de les famílies a l’escolarització en
castellà i si cap escola pública, ni cap escola concertada, això s’hagi de fer en
una escola privada i que, a més a més, això ho financi l’administració de la
Generalitat. De fet és un contrasentit, perquè si ja es regula que ha d’haver les
dues llengües com a matèries vehiculars o com a llengües vehiculars, perdó,
és un contrasentit que després es vulgui garantir l’escolarització en castellà i,
per tant, això és una chapuza, diríem, legal i jo suposo que com ja saben que
una cosa no funcionarà, buscaran que funcioni per l’altra. Bé, en definitiva,
evidentment això atempta contra un model que ha tingut, és un model d’èxit,
perquè és un model que ha permès que els alumnes puguin ser escolaritzats
en una sola escola, no se separi els alumnes per la llengua utilitzada en
l’aprenentatge i, per tant, ha estat un model d’èxit.
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Per cert, el Sr. Juan Carlos del Río sempre reitera i això el PP i l’altre dia el
ministre ho feia, fent catastrofisme dels resultats educatius i si jo li faig esment
del PISA de l’any 2009, i li dic que en competències comunicatives a
Catalunya, en el PISA, el PISA és, diríem, la prova internacional externa, són
proves externes, de més prestigi que s’ha dotat als països de l’OCDE, en
competència comunicativa, els alumnes catalans, tant de castellà, com de
català, perquè els resultats eren similars, van treure una puntuació de 498
punts, la mitjana d’Espanya és de 481, és a dir, els alumnes van treure millor
nota en castellà a Catalunya que a la resta de l’Estat. Però és que a Alemanya
els resultats van ser 497, recordo, a Catalunya 498, a Alemanya 497, a França
496, els resultats en competència comunicativa dels alumnes catalans van ser
pràcticament similars, això varia depèn de cada tres anys, un punt amunt, un
punt avall. No fem catastrofisme dels resultats educatius.
El que sí és cert és que el que ens hauríem de preguntar i després em referiré
a la resta, quan parlem de la moció que presenta Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, veurem com les propostes que planteja el
Partit Popular és reiterant els errors que té el nostre sistema educatiu, el que
ens hauríem de preguntar és com si els nostres escolar treuen resultats en
proves externes similars als alemanys, després titulen menys. Precisament,
perquè és el contrari del que vostès diuen, el nostre sistema és massa rígid,
dóna poques oportunitats als nostres alumnes i hauria de flexibilitzar més.
¿Saben què proposen vostès? Una prova de revàlida al final de quart d’ESO,
perquè els alumnes encara suspenguin més i encara titulin menys del que
estan titulant, quan altres alumnes d’altres països titulen molt més, tenen més
oportunitats tenint els mateixos resultats educatius en proves externes. Això
és el que vostès haurien de posar en qüestió.
Per tant, tot el que proposen, parlen molt de millorar els resultats educatius,
però el que fan és persistir en els errors i que encara aquests resultats
educatius siguin pitjors en el nostre país. No tant en quant a la capacitat dels
nostres alumnes, sinó al baix nivell de titulació, l’abandonament de
l’ensenyament post obligatori, que aquest sí que és el gran diferencial que
tenim, pràcticament un 30% dels nostres alumnes, que no tenen cap titulació
post-obligatòria, a diferència dels alumnes alemanys que estan al voltant de
només un 13% que no titulen titulació post-obligatòria. Aquest és el gran repte
i vostès el que proposen és persistir precisament en l’error, fer una
escolarització encara molt més selectiva, fer una carrer d’obstacles de
l’escolarització dels alumnes, fer una prova final de quart d’ESO, endurir la
promoció, fer que els alumnes repeteixin més, quan se sap que la repetició és
més fracàs escolar i vostès segueixen persistint en aquest manual
ultraconservador de la dreta.

…/…

278

Per cert, es carreguen la selectivitat i van a fer proves per a cada universitat,
amb la qual cosa es vulnera la transparència, el principi d’equitat en l’accés a
l’ensenyament superior i vostès tot això també s’ho carreguen i amb això
segurament millorarem els resultats educatius, segur, el que augmentarem
són les desigualtat educatives precisament, que és el que vostès pretenen.

Essent les 21.05 entra a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González, regidora
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió hi ha alguna intervenció? Sra.
Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Agrair el vot favorable a les tres mocions per part
d’Iniciativa i del Partit Socialista i no ha pogut ser així en el cas del Partit
Popular, ni amb Plataforma per Catalunya, però també els hi he de dir, jo
agraeixo que vostès hagin mencionat que és un problema artificial, certament,
el model, escolti’m, de veritat em sap greu que una moció que nosaltres vam
demanar que fos consensuada i que miréssim d’arribar a un acord, escolti’m,
sistema educatiu, d’acord, escolti’m, sistema educatiu català, escolti’m,
d’acord, tot el d’acord, ho vam dir a la Comissió primera, a la Comissió en la
qual es discuteixen aquests temes, una llàstima, no? i ens vam anar a oferir a
Iniciativa per Catalunya per arribar a un acord i allò que s’ha arribat a un acord
a nivell de Catalunya, aquí a Hospitalet ens hem de venir, no perquè,
escolti’m, aquesta petita cosa i aquella altra, francament, a mi em cansen i em
carreguen, els hi he de dir la veritat, em cansen i em carreguen, i em surten
llavors, perdoni, perdoni, però llavors em surten amb aquest aire de professor
i, escolta, aquestes mocions molt ben treballades, aquelles altres apliquin-s’hi
més, escolti, si us plau, cadascú s’aplica allà on li sembla i fa les coses, però
qui es pensen que són a venir-nos a dir que aquestes dues mocions no estan
prou treballades, escolti, si us plau, a vostè no li agradaran, punto, doncs no,
es vota i avall, però que vol dir que ens qualifiqui vostè en com són les nostres
mocions, si són tècniques o no són tècniques, vinga home, si us plau, una
mica de serietat que estem parlant de temes seriosos.
I, escolti, el tema de fons és que aquest país, Catalunya, ha de poder decidir
quin és el sistema educatiu que té i l’hem decidit entre tots, majoritàriament
estem d’acord i és un tema que no porta conflicte i aquest és el tema principal
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i el que des del nostre punt de vista hem de mirar de defensar. I aquesta era la
nostra voluntat de poder fer una moció sotasignada per tots els grups polítics,
aquesta era la voluntat, perquè certament no hi ha un conflicte i jo que tinc un
germà de 33 anys, recordo perfectament la seva escolarització, que era al
principi de la democràcia, com quan encara aquest tema no estava del tot
establert, no a les escoles, sinó a les escoles bressol, els pares i les mares
volien que la llengua vehicular fos el català, per què, perquè ho veien com que
veritablement els seus fills serien competents amb els dos idiomes, aquesta
és una realitat que ha donat resposta al conjunt majoritàriament d’aquest país.
I, certament, el que ha dit de PISA m’ho estalviaré, és veritat, els nostres
resultats, segurament no són l’excel·lent que voldríem, però són millors que el
que són a la resta de l’Estat. I això cal reconèixer-ho i, per tant, aquesta és
una realitat.
I després hi ha un altre tema, que no l’hem dit perquè em semblava que no
era el que tocava, la veritat, que és que, escolti’m, el que no pot ser en l’àmbit
educatiu, és que cada govern espanyol que hi ha faci la seva pròpia Llei,
farem parar bojos als mestres, escolti’m, aquest és un àmbit que, des d’aquest
punt de vista, Catalunya ha estat molt més sensata i s’ha construït des del
consens i des de la voluntat de creure que aquest era un tema prou important,
com per no fer-ne un cavall de batalla entre les formacions polítiques, que hi
ha els matisos, evidentment, tots els matisos que vostès vulguin, escolti’m,
però aquí del que es tractava i era la voluntat d’aquesta moció, perquè no
parla només d’immersió lingüística, parla de competències i parla de les
troncals i parla de totes aquestes coses, del que es tractava era de mirar,
doncs això. I, per tant, aquest és un tema, per nosaltres, important, i en el qual
a la societat, en el gruix de la societat, no hi ha un debat.
I després afirmar una altra cosa, aquí també ens donen les informacions que
volen, diu, les universitats, no n’hi ha cap entre les 150, clar, vostè ha parat a
les 150, perquè a la 200 apareixen les universitats catalanes i no apareixen
fins a la pràcticament la 400 cap de les espanyoles. Escolti, que hem de
millorar, que hem d’estar entre les 100 primeres, sí, escolti’m, els primers que
ho volem, però parli de l’autònoma, la 201, la 202 la Universitat de Barcelona,
la 235 la Pompeu Fabra, aquesta és una realitat també i això també és fruit de
tot plegat.
I, per tant, escolti’m, aquest és un tema el qual nosaltres volíem simplement
aquesta cosa tan senzilla, que és aquest gran acord que hi ha hagut a nivell
de país, que hi pogués ser-hi d’una forma senzilla i fàcil, com a l’hora de la
votació hi serà, però no a l’hora de posar-ho tots junts, en un sol paper.
Gràcies.
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Essent les 21.10h, entra a la sessió el Sr. Francesc J. Belver Valles, regidor
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Per part d’algun grup? Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Bé, simplement dues coses, una al Sr. Juan Carlos del Río, al Partit Popular,
que per cert li hauré d’explicar algun dia, ells ens va dient cada vegada d’un
nom diferent, em sembla, no? El nostre grup és diu Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, si el vol fer més breu, Iniciativa-Esquerra
Unida, i el grup d’Espanya és Izquierda Plural, perquè ens va canviant el nom
cada vegada i el nom és important respectar-lo.
En tot cas, li diré a ell, vostès el que traspua la seva Llei és bàsicament això,
cercar exclusivament l’excel·lència, cercar la competitivitat i cercar els millors
resultats individuals dels alumnes. I amb això és cert, traiem mala nota a nivell
internacional, però el que ens interessa més a tots els altres, o al menys a
nosaltres i al grup socialista també, pel que ha dit el Sr. Jaume Graells, és
bàsicament l’equitat, vol dir que ningú es quedi despenjat del sistema educatiu
i en això sí que traiem molt bona nota quan ens avaluen externament, per què,
perquè tenim pràcticament tots els alumnes en un gruix central i no tenim de
molt bons i molt despenjats, sinó que nosaltres prioritzem, evidentment, el que
és l’equitat en el sistema educatiu. I vostès, amb la seva Llei, el que busquen
és l’excel·lència, la competitivitat, la individualitat, etc.
I no pensi que no treballem en aquesta ciutat per buscar l’èxit escolar també,
ho hem repetit moltes vegades, hem pujat al 78% els alumnes graduats a
l’ESO, en quatre anys hem pujat un 8%, i hem pujat un 13%, un 14%, perdó,
en quatre anys, els graduats, els alumnes que han aprovat sisè de primària.
Per tant, treballem també per a l’excel·lència, però treballem perquè tots
arribin, en equitat, arribin satisfactòriament al final del sistema educatiu.
I respecte a la Sra. Borràs, no es posi nerviosa, la hem votat a favor, però el
que sí que li hem de dir és que és una moció reduccionista, perquè li explicaré
tot el que no posa, quan expliqui jo la meva moció.

SRA. ALCALDESSA
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Sr. Esteve, tindrà temps en la següent moció que parla pràcticament de la
mateixa qüestió. Hem finalitzat l’apartat de mocions de Convergència i Unió i
ara sí, encetem les d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25, 26, 27 i 28;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 25.PER L’ELABORACIÓ DEL
MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA CIUTAT.

REGLAMENT

DELS

ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA.

PER A L’ESTUDI I VALORACIÓ DE LA UTILITZACIÓ
MOCIÓ 26.PRIORITÀRIA DELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ TELEMÀTICS EN
TEMES GENERALS I DERIVATS DEL PLE MUNICIPAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que, derivat del gran volum de documentació en paper que s’utilitza
diàriament en aquest Ajuntament, motivat per les diferents gestions i tasques
administratives que comporten l’activitat quotidiana del funcionament del
mateix en els seus diversos departaments i també totes les derivades del
funcionament dels diferents grups polítics (dictàmens, mocions, resolucions,
etc) amb la seva relació amb l’equip de govern de la ciutat.
DONAT que gràcies al fet que per mitjans telemàtics, la major part d’aquesta
documentació pot ser visualitzada de manera immediata per les pantalles de
l’ordinador, i això no fa necessàriament que s’hagi d’imprimir tota la
documentació rebuda, amb el conseqüent estalvi tant de tinta de tòner com
sobretot de paper, que alhora comporta també un estalvi ecològic dels
recursos naturals.
És per això, que el grup polític de Convergència i Unió, proposa a l’Ajuntament
Ple, l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Es procedeixi a l’estudi i la valoració, de la utilització prioritària dels
sistemes de comunicació telemàtics, sobretot pel que fa a la comunicació
derivada de tots els procediments administratius que fan referència als temes
derivats del Ple de l’Ajuntament entre l’equip de Govern de la ciutat i els
diferents grups polítics municipals, per tal d’economitzar recursos.

MOCIÓ 27.SOL·LICITANT LA PUBLICACIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL A LA PÀGINA WEB.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que en aquest Ple del 18-12-012, es presenta el Pressupost municipal
per l’any 2013.
ATÈS que des del grup municipal de CIU cada any, des de l’any 2008, en les
nostres intervencions referent al pressupost hem demanant la seva publicació
a la pàgina web municipal.
ATÈS que els pressupostos municipals són públics.
ATÈS que la màxima expressió de la transparència en la gestió és facilitar la
informació a tota la ciutadania.
ATÈS que el pressupost municipal reflecteix el cost econòmic de les
actuacions que es duran a terme al llarg de l’any.
DONAT que de aquesta forma la ciutadania pot comprovar i contrastar les
prioritats del Govern Municipal.
VIST que no suposa cap cost addicional la publicació a través de la pàgina
web municipal de la totalitat del pressupost.
Per tot l’anteriorment exposat, el grup Polític de Convergència i Unió, proposa
a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:
La publicació, tots els anys, a la pàgina web www.l-h.cat del pressupost
municipal anual complert.
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MOCIÓ 28.- EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; amb 4
vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Bas i
Cañizares; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

Donat que l’esborrany de la llei de millora de la qualitat educativa del govern
espanyol, que el ministre d’educació, José Ignacio Wert, presenta al
consellers autonòmics, treu el català com a assignatura troncal a Primària i a
l’ESO.
Donat que aquest esborrany, relega
l’ensenyament de la llengua catalana.

a

assignatura

d’especialitat

Donat que les assignatures d’especialitat no seran d’avaluació obligatòria en
les proves que el ministeri farà al final de cada cicle.
Donat que això, a la pràctica suposarà que a Catalunya, es podria obtenir el
títol d’Educació Secundària sense examinar-se de català a la prova de final de
cicle.
Donat que aquesta relegació de la nostra llegua a assignatura d’especialitat,
és traduirà a les aules en una segregació, per raons de llengua, trencant la
bona convivència actual.
Donat que el text, estableix que hi haurà almenys un 50% de matèries troncals
en els horaris, tant a Primària, com a Secundària Obligatòria i a Batxillerat, i
que els continguts els marcarà l’administració de l’Estat i, que això suposa una
intromissió a les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya.
Donat que el text també estableix el número màxim d’hores per a les matèries
específiques, la qual cosa vulnerà, una vegada més, les competències que en
matèria d’educació li corresponen de forma exclusiva a la Generalitat de
Catalunya.
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Donat que el model educatiu català porta més de 30 anys d’aplicació, i ha
demostrar ser la millor eina de cohesió de la societat catalana.
Donat que la llengua catalana, no és només una assignatura, si no que
suposa la millor eina per la integració de les persones.
Per tot l’abans exposat, el grup Polític de Convergència i Unió, proposa a
l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer: que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat mostri el seu enèrgic
rebuig a l’avantprojecte de la LOMCE i, el faci arribar al Govern de l’Estat i
particularment al Ministre Wert.
Segon: La retirada immediata de l’esborrany d’avantprojecte de llei orgànica
per a la millora de la qualitat educativa.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal d'Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, números 29, 30, 31 i 32, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la seva presentació, em sembla que ho faran dos i dos, doncs primer
Sr. Lluís Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Continuant amb el debat, nosaltres presentem una
moció també exigint la retirada de l’esborrany de l’avantprojecte de la LOMCE,
en el sentit d’atesa, doncs que ha sortit a la llum pública l’esborrany de la
LOMCE, la sisena Llei en 35 anys de democràcia, en això estic absolutament
d’acord amb la Sra. Borràs, doncs un mal de cap més pels mestres de la
nostra ciutat i d’arreu de l’Estat. I entenem que aquesta Llei, aquest
avantprojecte de Llei significarà un perillós retrocés en la qualitat de l’educació
i en la qualitat de la cohesió social del nostre Estat.
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Defineix i nosaltres hem posat set punts, aproximadament, vuit punts en els
quals no estem d’acord amb aquest esborrany. Primer, perquè defineix
l’educació no com un dret, sinó com un factor productiu més, és un
enfocament absolutament mercantilista, d’oferta i demanda, una concepció
reduccionista de l’educació, que fragmenta els seus continguts i amb
menyspreu a disciplines importants i fonamentals també per a l’educació d’un
alumne, com l’expressió artística i la musical. Fins i tot, parla de beneficiaris i
no d’alumnes, en alguns dels seus apartats.
La segona raó és que considera l’educació infantil como una etapa
assistencial, per tant, no pas educativa, quan els millors pedagogs del món
ens diuen i ho certifiquen científicament, que s’ha comprovat que els anys més
importants per posar el ciments en l’aprenentatge d’una persona, és
precisament dels 0 als 3 anys. Per tant, l’etapa fonamental en l’educació d’una
persona és dels 0 als 3 anys.
La tercera raó és que recentralitza la política educativa amb mesures com
l’increment de la definició de continguts per part del govern central, això sí que
hi era en la moció de Convergència i Unió. I una altra qüestió que hi era i que
hem compartit, per això li hem votat a favor la seva moció, era que atempta,
aquest avantprojecte, directament contra la normalització de la llengua
catalana i la tasca de cohesió social que ha significat el model d’immersió
lingüística al nostre país. Aquest model ha tingut el reconeixement
internacional i en ciutats com la nostra és absolutament vital, perquè és
pràcticament dels únics espais on els nostres alumnes, doncs poden tenir una
comunicació en català a la nostra ciutat. El Partit Popular està creant un
problema, doncs fent el que ha fet amb aquest avantprojecte, està creant un
problema que no existeix al nostre país, de fet, onze famílies a tota Catalunya,
de les més d’un milió i mig d’alumnes, doncs han demanat l’escolarització en
castellà.
Una altra raó per la qual estem en contra i demanem la retirada d’aquest
esborrany, és que consolida la segregació d’alumnes per sexe, per tant, blinda
les escoles que separen nens i nenes, malgrat que el Tribunal Suprem, doncs
els hi havia dit que els seus concerts no eren legals. Una altra raó, potencia la
diferenciació entre els centres educatius públics i privats concertats, i torna a
potenciar la doble xarxa que allunya la igualtat d’oportunitats en el nostre
sistema.
Dos més, raons, dues raons més, planteja un model adoctrinador i ideològic, li
dóna una hora més de religió, treu educació per a la ciutadania i posa una
alternativa, una assignatura alternativa a la religió, per tant, s’allunya d’un
model integrador i respectuós basat en el laïcisme en l’espai públic que

…/…

286

reserva les creences pròpies per a l’espai privat. I, finalment, renuncia al
principi d’igualtat d’oportunitats, desmuntant el model d’educació comprensiva
en tota l’etapa obligatòria, allò que parlava abans de l’equitat o de
l’excel·lència o de no renunciar a cap de les dues coses.
Per això, aquest grup polític, Iniciativa Verds- Esquerra Unida, demanem al
Govern de l’Estat la retirada de l’esborrany, sol·licitem a la Generalitat i a tots
els grups polítics del Parlament, que en cas de no retirar-se el text, interposin
un recurs davant el Tribunal Constitucional i sol·licitem el cessament del
Ministre Wert , pel seu atemptat contra el model de país i de cohesió social.
Instem al Govern de l’Estat i a la Generalitat, l’aturada de qualsevol mena de
reducció de recursos humans, infraestructurals, logístics o econòmics a
l’educació.
La segona de les mocions és la que volem, desitgem, que es declari
l'Hospitalet com a ciutat lliure de circs amb animals. Hi ha nombrosos estudis
científics que demostren que els animals són éssers dotats de sensibilitat
física i psíquica. Per tant, tots els animals tenen dret a ser respectats, i no han
de ser víctimes de maltractaments, esforços desmesurats o espectacles
violents, ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment.
Els animals en els circs, solen viure en condicions de captivitat allotjats i
transportats a llargues distàncies en remolcs de camions. Entre els animals
que s'exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges i el procés
d'aprenentatge de comportament antinatural per a la seva espècie, es fa a
través de la violència. El manteniment d'animals salvatges en circs no
contribueix, ni aporta, un benefici per a la conservació de les espècies.
Les administracions locals hem d’afavorir i potenciar les conductes cíviques i
de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural i, per tant, també el
respecte cap els éssers amb els que compartim la Terra. Els circs amb
animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental apropiada i a
més, cada cop més, molts ajuntaments de Catalunya, entre ells les quatre
capitals catalanes, i un creixent nombre de països europeu i de tot el món, han
prohibit l'actuació d'espectacles amb animals als seus territoris. A més a més,
la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la
salut pública.
Per això, el grup polític d’Iniciativa Verds- Esquerra Unida, demanem que
l'Ajuntament de l'Hospitalet manifesti el seu compromís amb els principis ètics,
socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals.
Manifestar que la ciutat de l’Hospitalet té un ferm compromís amb la cultura i
amb les seves manifestacions, entre elles el circ. Per això, continuarem
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afavorint els espectacles de circ, sempre que aquests respectin l’esperit que
s’expressa al II Pla del circ de Catalunya, elaborat per la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el sector, i compleixin la normativa establerta i la resta
dels acords d’aquesta mateixa moció.
Tercer, declarar aquest Ajuntament contrari a l'exhibició d'animals salvatges
en circs o en d’altres activitats que es trobin de manera permanent o temporal
al nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les persones
propietàries o posseïdores d'aquests animals.
Quart, adaptar les ordenances municipals, per tal de no permetre l'entrada, ni
la instal·lació a l’Hospitalet d'animals salvatges de circ, encara que aquests no
participin en l'espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana dels
nostres ciutadans.
I, finalment, introduir els compromisos d'aquesta declaració a les ordenances
municipals que corresponguin.
Finalment, saludar, evidentment, als representants de les entitats animalistes,
AnimaNaturalis, que avui ens acompanyen i que ells han estat i han promogut
aquesta moció a tants i tants ajuntaments que afortunadament al nostre país
les han aprovades.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón, jo aniria una mica ràpid, sinó no li donarà temps de
presentar.

SR. SALMERÓN
Sí, no me queda otro remedio. Telegràficament, dos minuts, la primera moció,
crec que el debat s’ha fet en el debat sobre la primera moció de les pensions,
tothom hem pogut opinar sobradament sobre el model de pensions i, en tot
cas, em reservo el temps de rèplica, per si algú té més ganes de parlar sobre
el tema.
La segona moció sobre el tema de l’euro per recepta, aquest eufemisme que
hem volgut situar, perquè així ho va dir el govern, de la taxa sobre la malaltia
com entenem nosaltres, és una moció en la qual demanem i instem als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, recentment constituït aquesta
setmana, que s’esmeni així mateix, d’alguna manera, que reconegui que té
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una segona oportunitat per mirar de solucionar el que es va equivocar en el
seu dia de la mà del govern quasi amb majoria absoluta de Convergència i
Unió i ara que hi ha un Parlament molt més plural, li demanem una segona
oportunitat que és la retirada de l’euro per recepta, un cop s’ha demostrat
d’una banda que aquesta sospita de malversació dels medicaments, per part
dels malalts, òbviament no tenia cap justificació i s’ha demostrat que no
s’estava fent cap malversació, que l’únic delicte que tenien les persones que
necessiten els medicaments, és que patien una malaltia.
I sobretot també, degut a la redundància que ens obliga el govern de l’Estat,
de la mà també del Mariano Rajoy, amb aquest copagament, que no és un
copagament, sinó un repagament, perquè és tornar a pagar la sanitat pública,
demanem i instem als grups parlamentaris a què s’ho repensin, que tenen una
segona oportunitat per retirar aquest euro per recepta i, ara he rebut, fa una
estona, un missatge dient que el govern, que l’Artur Más i Oriol Junqueras han
arribat a un acord, esperem que Oriol Junqueras hagi complert i Esquerra
Republicana, en la seva paraula i faci servir la seva influència per retirar l’euro
per recepta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, s’han presentat les quatre mocions, per tant, ara el posicionament de
la resta de grups. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, sobre la moció de l’esborrany de la LOMCE,
nosaltres ens posicionarem com abans, ens abstindrem en aquesta moció i
mostrem el rebuig a la utilització de la llengua com arma política, ho faci qui ho
faci. Respecte a la moció en defensa de la revalorització de les pensions, com
abans, votarem favorablement a la moció. Sobre la darrera que ha presentat
el grup d’Esquerra Unida, sobre l’euro per recepta, Plataforma per Catalunya
ja ha presentat en aquest Ple mocions similars, per tant, seguint la coherència
també la votarem favorablement.
Així com també votarem favorablement la moció per declarar Hospitalet ciutat
lliure de circs amb animals, no sense recordar al grup d’Iniciativa-Esquerra
Unida que nosaltres vam presentar aquí una moció per crear un registre de
maltractadors d’animals, que vostès van rebutjar, van rebutjar simplement
perquè la presentava el grup municipal de Plataforma per Catalunya. Bé, en
aquestes coses es demostra una altra vegada, que nosaltres mirem per unes
idees, mirem pel bé, en aquest cas, dels animals de circ, com ho vam fer quan
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volíem crear un registre de maltractadors d’animals i lamentem molt que
vostès ho rebutgessin i ara portin això. Això és un acte d’hipocresia bastant
gran, ja que l’animal que està essent maltractat, li dóna absolutament igual si
la moció la presenta Plataforma o la presenta Iniciativa o la presenta el grup
municipal que sigui. Per tant, nosaltres amb la nostra coherència, ja que vam
presentar l’altra i en aquesta estem favorablement posicionats amb el que
vostès demanen, també la votarem favorablement.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Votarem favorablement la moció d’exigir la retirada
de l’esborrany de l’avantprojecte de la LOMCE, a excepció del punt 4 que ens
abstenim. A la moció per declarar la ciutat lliure de circs amb animals, votem
favorablement i agraïm que hagin acceptat la nostra esmena que vam mirar
de donar-hi el nostre punt de vista i col·laborar en millorar les mocions. Moció
reclamant la retirada de la taxa sobre la malaltia, hi votem en contra, i moció
en defensa de la revalorització de les pensions, votem favorablement.
Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. A la moción 32 de retirada de la tasa de la malaltia,
nosotros la votamos a favor y de hecho ya el gobierno central va a presentar
un recurso de inconstitucionalidad contra el gobierno de la Generalitat y
también contra el gobierno de Madrid, puesto que los dos lo han aplicado y
rechazamos lo que hace tanto un gobierno, como otro. Respecto a la
revalorización de la pensiones, ya hemos votado en contra, dijimos nuestro
posicionamiento antes. Respecto a la moción navideña también de los
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animales, la suelen traer cada año, pues nos abstenemos, es lo que siempre
hemos realizado.
Y respecto al proyecto de la LOMCE, pues fíjense, claro, ustedes en su
moción hablan de cohesión social, claro, cuando tienes un fracaso escolar del
30%, eso sí que hace daño a la cohesión social. Miren, ustedes no creen que
algo falla, cuando somos el país europeo donde tenemos la escolarización de
tres años más alta de Europa. Pero claro, luego resulta que nuestros
estudiantes, siete años más tarde, son los que tienen peores resultados
académicos.
Y claro, aquí ya no es cuestión sólo de dinero, le puse el ejemplo de Finlandia,
en el ejemplo de Finlandia tienen mejores resultados y destinan menos
recursos económicos, hablaba a usted del informe PISA, Finlandia tiene en
lectura el puesto número 2, España el 30, matemáticas Finlandia el puesto 4,
España el 31, ciencias el puesto 1, nosotros el puesto 32.
También hablan ustedes de igualdad de oportunidades, hombre, yo creo que
lo peor que les podemos hacer a nuestros hijos, respecto a la igualdad de
oportunidades, es mantener un sistema educativo que los condene al fracaso,
porque no van a tener igualdad de oportunidades frente a un finlandés o
cualquier otro, al mismo puesto de trabajo, eso sí que es un atentado a la
igualdad de oportunidades.
Y respecto a todo lo que usted ha dicho del anteproyecto de Ley, mire, este es
el anteproyecto de Ley, a mi me gustaría que me dijera usted qué artículo, en
qué página, está el factor productivo de la educación, en qué página está que
la educación infantil es una etapa asistencial, dónde está que es un atentado
contra la lengua catalana, o sea, todo lo que ha dicho dígame usted, en estas
68 páginas del anteproyecto de Ley, dónde está, yo no lo he encontrado.
Y mire, ya voy acabando, que sólo pidan once familias educar a sus hijos en
castellano, como si lo pide una, cuál es el concepto de derechos y libertades
que tiene Iniciativa por Cataluña-Izquierda Unida. No es un tema de números,
ni de cuántos, es de derechos y de libertades, y la libertad es un bien que hay
que proteger para mil, como para uno. Un derecho no es más derecho porque
lo pidan mil o lo pida uno, es derecho porque se pide. Y mire, la idea de que
son pocos los que lo piden y, por tanto, no se tiene que aplicar, eso no lo
defendería ningún demócrata.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, primer s’ha de posicionar el grup socialista, Sr. Graells i Sr. Fran
Belver, qui comença? Sr. Graells, pensi que ha de parlar també el Sr. Belver.

SR. GRAELLS
Sí, sí. Començaria per la moció del circ i de la retirada, o sigui, que no
s’autoritzi animals salvatge en l’activitat del circ, nosaltres votarem
favorablement, més enllà del que diu la Llei de protecció dels animals,
entenem que aquestes activitats no són precisament un model educatiu, el
circ, després ho direm, és una activitat cultural, artística, creativa i, per tant,
l’aspecte educatiu, els valors que es transmeten, s’ha de tenir en compte, a
banda, evidentment, de tot el que té a veure amb els mètodes d’entrenament
dels animals, el transport, que la moció feia referència.
Nosaltres sí que vam situar una esmena que se’ns va acceptar i, per tant,
també votarem favorablement a la proposta segona que parla precisament
que encara que no estem d’acord amb la utilització, en la exhibició d’animals
salvatges en el circ, no vol dir que no creiem que el circ sigui una activitat
cultura i artística de primer ordre, creativa i que, evidentment, des de
l'Ajuntament de l'Hospitalet acollirem i, en la mesura de les nostres
possibilitats, potenciarem com a tal i, per tant, si ja s’ha tingut en compte això,
evidentment, no és una moció que va en contra del circ, precisament nosaltres
compartim l’esperit del segon pla estratègic que va aprovar el departament de
Cultura, en consens amb el sector i, per tant, res més lluny de les nostres
intencions, diríem, posar traves al que ha de ser aquesta activitat cultural i
artística.
Respecte al tema de l’esmena que demana la retirada de la LOMCE, que
presenta Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa,
evidentment la votarem favorablement. En relació al fet que no s’ha pogut
subscriure, nosaltres com no vam presentar cap moció, tinc entès que no
podíem haver subscrit això i, per tant, lamentem que no hi hagi hagut una sola
moció, evidentment la moció que presenta Iniciativa, aquesta moció sí que
parla clarament de la immersió lingüística, no vull reiterar el debat anterior,
parla de la immersió lingüística, defensa la immersió lingüística, i parla d’altres
aspectes que també tenen relació amb la llengua i amb l’ús social de la
llengua.
Perquè és que sense una escolarització equilibrada, sense una cohesió social
a l’escola, difícilment també podrem parlar d’integració de la llengua, que es
pugui utilitzar de manera natural, cohesionada, les dues llengües cooficials de
Catalunya. En els processos de selecció, en la política que precisament està
aplicant el departament d’Educació, retirant per exemple els ajuts a les
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oficines municipals d’escolarització, que treballen per a l’escolarització
equilibrada, fan que l’escola segregui per factor social i que hi hagi una
repercussió en l’ús social, precisament de la llengua i comencem a tenir patis
on es parla només en castellà i patis on només es parla en català.
Això també va en contra de l’objectiu final, que és que totes dues llengües es
puguin utilitzar amb naturalitat i tots els ciutadans puguin conviure en l’ús de
les dues llengües i precisament allò que proposa el Partit Popular, en la seva
ultraconservadora Llei d’educació, la veritat és que a mi m’han sorprès, més o
menys ja sabem que quan toca que governa el PP, doncs trauran el seu
manual, però aquí es veu que amb això de la FAES, aquesta fundació tan ben
finançada amb recursos públics, han aplicat el manual més ultraconservador,
per tant, això segur obligarà a qui vingui que retiri aquesta Llei, espero que no
s’aprovi tal i com demanem en la moció, perquè realment és una Llei
absolutament retrògrada.
I situaré algun element més i ja callaré, perquè jo crec que el Sr. Lluís Esteve
també situava alguns dels elements. Per millorar els resultats educatius, què
proposa el PP, incrementar un 10% les ràtios, està a la Llei, incrementar, és
que vostès també són mestres en això dels papers equivocar-se i treure
després un esborrany i un altre, recordo d’un debat anterior, però miri els
papers i vostès proposen per Llei, no circumstancial en la situació actual etc,
no, no, incrementar les ràtios un 10%, amb això segurament millorarem els
resultats educatius.
Vostè parlava de fracàs escolar i aquí sí que li reconec, hi ha un problema, el
nostre sistema educatiu expulsa als alumnes abans d’hora, per què, perquè
no és sensible a les diferents realitats d’alumnes que hi ha en el país, hi ha
alumnes que tenen dificultats, vostè què proposa per aquests alumnes amb
dificultats, expulsar-los del sistema, fer-los una revàlida de quart d’ESO i que
marxin el més aviat possible, perquè això és el que volen i així vostès lluitaran
contra el fracàs escolar. O també, avançant cap a una escolarització
equilibrada, vostès han pactat amb els sectors més elitistes de l’educació i en
l’esborrany de la Llei parla precisament de coses tan greus com que diu i ho
llegim si vol, que l’oferta pública és subsidiària de l’oferta privada, és a dir,
l’administració primer mirarà quina oferta privada hi ha i després farà l’oferta
pública, així avançarem segurament en la cohesió social i en la millora dels
resultats educatius.
Per tant, no parlin en nom de la millora dels resultats educatius, perquè
després vostès el que proposen, precisament, són elements de reforma del
sistema educatiu que encara faran que avancem cap a dues direccions,
empitjorament dels resultats educatius i increment dels desequilibris en
l’escolarització dels nostres alumnes. Per cert, situen com a brillant idea i amb
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això es carregaran tot el que hem avançat en aquest país, en les proves
externes, en el que és l’avaluació del centres i vostès tenen la brillant idea de
fer un rànquing de centres i una publicació dels resultats educatius per a cada
centre. Amb això també avançarem moltíssim en aconseguir que els centres
que els tenim en una situació molt deteriorada socialment, publicant els seus
resultats encara millorarem més la capacitat d’aquests centres de poder-se’n
sortir. Vostès fan una reforma realment brillant, que aconseguirà un resultats
educatius extraordinaris.

Essent les 21.35 hores, entra a la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín,
regidor del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per posicionar-nos a la moció 31 i 32, totes dues les
votarem favorablement, tampoc repetirem els arguments que s’han anat
esmerçant durant tot el Ple, en el tema de les pensions en una moció que ja
hem presentat anteriorment, amb els mateixos arguments que nosaltres ja
presentàvem, la votem favorablement. I sobre la moció que reclama la retirada
de l’euro per recepta famós, evidentment votem favorablement, perquè no
deixa una altra cosa més que incidir en allò que ja hem vingut parlant durant
aquest Ple, vull dir, diguéssim, és tornar a reblar el clau, a donar-li un altre cop
de martell, sobre els mateixos, sobre la mateixa capa social que més està
patint aquesta crisi. I esperem, deia el Sr. Salmerón, hi ha hagut un acord
entre Convergència i Unió, segons sembla, i Esquerra Republicana, per
formar govern a la Generalitat, Esquerra Republicana va marcar aquí una de
les seves condicions que seria que es retirés aquesta Llei de l’euro per
recepta, esperem que sigui així i que això signifiqui no només i exclusivament
això, sinó que signifiqui un canvi de rumb i d’orientació en les polítiques del
govern de la Generalitat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Sí, molt breument, per agrair les esmenes que tant el Partit Socialista, com
Convergència i Unió, ens han fet a la moció del circ i, evidentment, el vot
favorable. I també comentar-li, breument, al Sr. Juan Carlos del Río,
evidentment que no es poden notar encara els avenços de tenir la més alta
escolarització en 0 a 3 d’Europa, perquè tan sols fa quatre anys, aquests
alumnes estan a segon de primària en aquests moments. El que passa és que
ja començo a tenir dubtes que quan arribin a sisè de primària, aquests avenç
que poden haver tingut pel 0 a 3, doncs quedi compensat per les retallades
que vostès des dels governs estan fent. I a l'Hospitalet ja no parli del 30% del
fracàs escolar, Sr. del Río, parli si vol del 22% a la ESO i del 13% a primària,
que encara són xifres que ens dolen, que seguirem treballant per evitar-les,
però que en absolut són el 30%. I les onze famílies que demanen atenció en
castellà, són ateses en castellà i aquests nens, doncs tenen l’atenció en
castellà, per tant, no se’ls hi vulnera cap dret, però tan sols són onze a tota
Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río, Sra. Borràs, vostè també vol? Després.

SR. DEL RÍO
Muy breve, muy breve, sí, yo agradezco la sinceridad del Sr. Graells, la
sinceridad de, hombre, reconocer que el sistema educativo fracasa, usted lo
ha dicho aquí, que tiene muchos errores y, por tanto, le reconozco, es un valor
reconocerlo y, oiga mire, lo hemos hecho mal y lo hemos hecho mal, ustedes,
porque es que nosotros no llegamos ni a aplicar nuestra Ley, por tanto, el
único modelo educativo que existe en este país desde siempre, ha sido el
suyo, es el Partido Socialista, nosotros no hemos podido aplicar la reforma
que queríamos en su momento, por tanto, agradezco que reconozca que
ustedes lo han hecho mal. Y agradezco que reconozca que tenemos un
problema también social en los centros educativos, pero claro, lo ha dicho
usted ahora y, como es su Ley, pues será culpa suya ¿no?
Pues eso es lo que queremos cambiar y evidentemente para nosotros, no
somos partidarios de un modelo educativo que un chaval pase con cuatro
suspendidas, es que no es normal, porque lo estás condenando al fracaso en
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la siguiente, porque tiene que estudiar lo del curso este, el siguiente, más las
cuatro anteriores, lo estás condenando al fracaso. Lo que tienes que intentar
es hacer clases de refuerzo, para que este chaval, pues realmente pueda
sacar esas asignaturas. La selectividad no tiene ningún sentido, usted y yo
más o menos somos de la misma época, yo quería ser biólogo y tenía que ir a
hacer física y filosofía, por qué, pues oiga, yo, durante mi periodo educativo,
tengo exámenes y cuando llego a la universidad, si quiero ser físico, lo lógico
es que me hagan un buen examen sobre física y me coja esa universidad, por
qué tengo yo que saber filosofía si quiero ser físico.
Eso es lógico y es normal y nosotros lo que queremos es la excelencia, claro
que sí, a mi me gustaría tener los mejores estudiantes de España en Europa,
pero no lo tenemos y por qué, pues porqué todavía a día de hoy, tenemos un
modelo educativo que es el suyo, que es el del Partido Socialista, que es un
modelo absolutamente fracasado. Y lo dice el informe PISA y lo dice este
informe internacional que ha salido hace una semana, se ponga usted como
se ponga y los responsables son ustedes, porque es su único modelo
educativo, no ha habido otro.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Breument. Per part del Sr. Juan Carlos del Río ens deia que només que hi
hagi una sola persona que reivindiqui un dret d’una escolarització, hi tenen
dret, i aquí s’explicava i és cert, que aquests onze nens, de quants
d’escolaritzats? d’un milió i mig, aquests onze nens reben aquesta atenció,
doncs amb el seu dret, com vostè diu, però estaria bé que també escoltessin
el dret i la voluntat de milers i milers de ciutadans d’aquest país, que volen
decidir i que això també és un dret i vostès potser haurien de, en aquest sentit,
ser més atents i donar el dret que les persones tenen a una cosa tan senzilla
com decidir el seu futur.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sí, Sr. Graells.

…/…

296

SR. GRAELLS
Home, és que, jo sé que és entrar en detalls, però diu, amb quatre matèries
suspeses es pot passar de curs, és que no és veritat, o sigui, la legislació
actual diu amb tres, amb un informe de tota comissió de valoració, per tant,
vostè diu coses que no són certes. Per tant, ja sé que no som especialistes en
educació, però quan posi exemples posi’ls bé. I després parla, nosaltres
reconeixem que el sistema educatiu requereix millores, sí que és veritat que
l’informe PISA de l’any 2009, del qual ningú en parla, perquè es veu que no
estem interessats en què s’ha demostrat clarament que en un informe seriós,
com és l’informe PISA, després d’uns anys de govern de progrés, per primera
vegada en la història d’aquest país, això es nota en resultats educatius.
Com deia el Sr. Lluís Esteve, aquí a la ciutat de l'Hospitalet s’ha fet una aposta
i es continua fent, per millorar l’educació de les escoles, tot i que no tenim
aquesta competència, per suplir els dèficits en la mesura de les possibilitats,
que planteja l’actual departament. I aconseguim millors resultats, en el PISA
de l’any 2009, els hi agradi o no, li he posat, consulti’l, els resultats educatius
dels alumnes catalans són millors, un puntet només, que els alumnes
alemanys, o dos puntets millor que els alumnes francesos. Per tant, no és
veritat que el sistema educatiu, requereix millores, requereix més flexibilitat, tot
amb el temps canvia, estàvem en un model educatiu de la ciutat industrial,
que és aquell model educatiu que vostès enyoren, on l’alumne s’havia
d’adaptar al sistema i el que suspenia, doncs a treballar.
No, ahora tenemos que intentar el éxito educativo de todos nuestros alumnos,
eso es lo que tenemos que conseguir y ustedes lo que quieren es volver al
pasado, machacar a aquellos alumnos que no pueden, que tienen dificultades,
poniéndoles trabas, no dejándoles promocionar, haciéndoles pruebas a final
de la ESO, marcando itinerarios ya reorientándolos hacia el fracaso, desde
tercero de la ESO, eso está en el proyecto, itinerarios cerrados a partir de
cuarto de ESO, y así ustedes quieren mejorar los resultados educativos, lo
que quieren es mejorar los resultados educativos de los suyos precisamente.

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé si el Sr. del Río vol afegir alguna cosa.

SR. DEL RÍO
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Sí, si le puede enviar el anteproyecto de Ley orgànica para que se lo lea,
porque veo que no se lo ha leído, por favor, se lo agradezco. Y respecto a la
Sra. Meritxell, el derecho a decidir que usted dice, está recogido en la
Constitución Española y sencillamente, oiga, pues mire, ahí está donde se
tienen que decir las cosas. El derecho a decidir no lo tienen las comunidades
autónomas, sino que es un derecho a decidir de todos los españoles,
perfectamente regulado en la Constitución Española. Por tanto, diríjase usted
ahí, vaya a ese artículo y, oiga, haga usted como hizo el Sr. Ibarretxe, llévese
lo que quiera al Parlamento español y que decidamos todos los españoles.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, finalitzem aquest apartat i ara passem a les mocions de Plataforma
per Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 29, 30, 31 i 32;
adoptant-se els següents acords:

LA
RETIRADA
MOCIÓ 29.- EXIGINT
D’AVANTPROJECTE DE LA LOMCE.

DE

L’ESBORRANY

Atesa la presentació de l’esborrany de l’avantprojecte de la Llei Orgànica de
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) per part del Ministre d’Educació,
Cultura i Esports, Sr. Wert.
Atès que de la lectura de l’esmentat esborrany es conclou de forma
inequívoca que l’aprovació de la LOMCE significaria un perillós retrocés en la
qualitat de l’educació i que atemptaria contra la cohesió social, amb propostes
més pròpies de l’etapa predemocràtica, entre les que destaquem:
•

•

Defineix l’educació no com un dret si no com un factor productiu més, amb
enfocaments mercantilistes i d’oferta i demanda, amb una concepció
reduccionista de l’educació, fragmentada en els seus continguts i amb
menyspreu a disciplines fonamentals com les relacionades amb
l’expressió artística i musical.
Considera l’educació infantil como una etapa assistencial i no pas
educativa.
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•
•

•

•
•

•

Recentralitza la política educativa amb mesures com l’increment de la
definició de continguts per part del govern central, limitant la capacitat a
que cada territori pugui fer la definició més idònia per la seva realitat.
Atempta directament contra la normalització de la llengua catalana i la
tasca de cohesió social que ha significat el model d’immersió lingüística al
nostre país. Aquesta política d’immersió no sols ha tingut un
reconeixement internacional si no que els resultats després de més de 30
anys d’aplicació són del tot satisfactoris i corroboren plenament el seu
encert.
Consolida la segregació d’alumnes per sexe, blindant per llei els concerts
amb les escoles que segreguen. A aquesta segregació ara s’afegirà la
segregació per llengua, generant un escull a la cohesió social en els
barris.
Potencia la diferenciació entre centres educatius públics i privats
concertats, tornant a potenciar una doble xarxa que allunyarà molts infants
i joves de la igualtat d’oportunitats.
Planteja un model adoctrinador i ideològic perquè elimina l’assignatura
d’Educació per a la Ciutadania, potencia les creences religioses i incentiva
l’elecció de l’assignatura de religió per part dels alumnes. S’allunya d’un
model integrador i respectuós basat en el laïcisme en l’espai públic que
reserva les creences pròpies per l’espai privat.
Renuncia al principi d’igualtat d’oportunitats desmuntant el model
d’educació comprensiva en tota l’etapa obligatòria amb l’avançament de la
diferenciació d’itineraris i la implementació de revalides.

El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 19 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 4 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas i Bas; i
amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Demanar al Govern de l’Estat la retirada de l’esborrany de
l’avantprojecte de la LOMCE per que tal i com esta plantejat significaria un
perillós retrocés en la qualitat de l’educació i atemptaria contra diversos
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aspectes en els que es basa la cohesió social, amb propostes pròpies de
l’etapa predemocràtica.

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 19 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 4 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas i Bas; i
amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat i a tots els grups polítics del
Parlament de Catalunya que en el cas de no retirar-se l’esmentat text,
interposin un recurs davant el Tribunal Constitucional donat que la LOMCE
podria contradir el Capítol 3 de la Constitució en relació a les llengües
oficials i vulnerar l’Estatut de Catalunya.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 19 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 4 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas i Bas; i
amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER.- Sol·licitar al President del Govern de l’Estat, Sr. Mariano Rajoy
el cessament del Ministre Sr. Wert donat que la seva proposta de LOMCE
atempta contra el model de país i la cohesió social.

d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 15 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 4
vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso,
Esplugas i Bas; i amb 6 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
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QUART.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat l’aturada
de qualsevol mena de reducció dels recursos humans, infraestructurals,
logístics o econòmics a l’educació per evitar la pèrdua de qualitat i de les
condicions de treball que les mesures dels darrers anys estan provocant.

e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 19 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 4 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas i Bas; i
amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a la Presidència del Govern de
l’Estat, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, als Grups
Parlamentaris de les Corts Espanyoles, als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Consell Educatiu de l’Hospitalet, als centres
educatius de l’Hospitalet i a les organitzacions de pares i mares de la
ciutat.

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

MOCIÓ 30.- PER DECLARAR L’HOSPITALET CIUTAT LLIURE DE CIRCS
AMB ANIMALS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i
amb 4 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Esplugas i Bas; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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Atès els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són
éssers dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica.
Atès que tots els animals, siguin de l'espècie que siguin, tenen dret a ser
respectats, no han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o
espectacles violents ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin
patiment físic o psicològic o causar-los estats d'ansietat o de por.
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves
necessitats etològiques, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests
solen viure en condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues
distàncies en remolcs de camions que no poden satisfer les seves necessitats
físiques i socials més bàsiques.
Atès que entre els animals que s'exhibeixen als circs hi figuren animals
salvatges que, encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus
instints naturals i el procés d'aprenentatge de comportaments antinaturals per
a la seva espècie es fa a través de la violència.
Atès que el manteniment d'animals salvatges en circs no contribueix ni aporta
un benefici per a la conservació de les espècies.
Atès que les administracions locals també han d´ afavorir i potenciar les
conductes cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural.
Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte
a aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra.
Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació
mediambiental apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels
animals, resultant fins i tot antieducatiu per als infants, que és el públic
majoritari d'aquests espectacles.
Atès que diversos ajuntaments de Catalunya, entre ells els de les 4 capitals
catalanes de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i un creixent nombre de
països de tot el món han prohibit l'actuació d'espectacles amb animals als
seus territoris.
Atès que la presència d'animals salvatges a la via pública pot suposar un risc
per a la salut pública per la possible transmissió de malalties.
Atès que els animals salvatges poden ser potencialment molt perillosos i
existeixen nombrosos casos d'animals que han escapat de les instal·lacions
d'un circ i han causat greus danys materials i personals.
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El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords
PRIMER.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de L’Hospitalet amb els
principis ètics, socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment
als animals.
SEGON.- Manifestar que la ciutat de L’Hospitalet té un ferm compromís amb
la cultura i amb les seves diverses manifestacions, entre elles el circ. Per això
continuarem afavorint els espectacles de circ, sempre que aquests respectin
l’esperit que s’expressa al II Pla del circ de Catalunya elaborat per la
Generalitat de Catalunya d’acord amb el sector i compleixin la normativa
establerta i la resta dels acords d’aquesta moció.
TERCER.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l'exhibició d'animals
salvatges en circs o en altres activitats que es trobin de manera permanent o
temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les
persones propietàries o posseïdores d'aquests animals.
QUART.- Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre l'entrada
ni la instal·lació a L’Hospitalet d'animals salvatges de circs, encara que
aquests no participin en l'espectacle, com a forma de garantir la seguretat
ciutadana de possibles escapades.
CINQUÈ.- Introduir els compromisos d'aquesta declaració a les ordenances
municipals que corresponguin.
SISÈ .- Notificar aquest acord als Grups Polítics de l’Ajuntament a
associació AnimaNaturalis, a la coalició d’associacions Infocircos, a
Asociación Animalista LIBERA!, a la Federació i a l’Associació catalanes
Municipis, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Govern
la Generalitat.

la
la
de
de

MOCIÓ 31.- EN DEFENSA DE LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i
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amb 4 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Esplugas i Bas; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atesa la situació de crisi econòmica que viu el país i que ha provocant un
índex d’atur superior al 22% i més 4.900.000 aturats inscrits a les Oficines del
Servei Públic d’Ocupació (SOC), dels quals 652.091 viuen a Catalunya i
24.031 a la nostra ciutat.
Atès que moltes d’aquestes persones en atur han exhaurint les prestacions
per desocupació i, cada vegada més famílies subsisteixen amb la pensió o
jubilació d’un dels seus membres, essent l’únic ingrés de la unitat familiar.
Atès que les mesures d’ajustos recauen fonamentalment sobre les classe
treballadora, autònoms i petita empresa, però no sobre els capitals financers
especulatius (com és la pujada de l’IVA, l’IRPF, la reducció de les prestacions
d’atur, taxa judicial, l’eliminació de la paga als empleats públics, la manca de
finançament de la Llei de Dependència, l’enduriment de les condicions per la
jubilació, etc.).
Atès que aquestes mesures ens aboquen a una crisi més llarga i
aprofundeixen la recessió, on el consum es reduirà i la petita i mitjana
empresa es veuran abocades a més acomiadaments per la falta de crèdit, que
continuarà a no fluir, ja que la injecció ingent de capital va destinada a tapar
els marges de les plusvàlues del capital financer especulatiu.
Atès que les mesures preses no canvien el model productiu, sinó que
aprofundeixen en un model econòmic de baixa qualificació, de baixos salaris,
de producció industrial de poc valor afegit, de menysteniment a la investigació,
la universitat i la formació professional. És el model de turisme de baixa
qualitat, de degradació dels drets laborals, econòmics i medi ambientals.
Atès que el pas del temps mostra que les dures polítiques d’austeritat i ajustos
de la despesa pública, cronifiquen i allarguen la crisi, amb més destrucció
d’ocupació i l’augment generalitzat de les desigualtats socials i el patiment de
la classe treballadora, que és el sector social que està patint més directament
la crisi.
Atès que el Govern central del PP, encapçalat pel Sr. Mariano Rajoy, ha tornat
a incomplir el seu contracte cívic i democràtic amb els i les milions de
persones que el van votar el passat 20 de novembre de 2011, sota una
proposta política concreta.

…/…

304

Atès que el Ple del Congrés dels Diputats, en data 30 d’octubre, va aprovar
per unanimitat, una moció, presentada pel grup Izquierda Plural, per la
revalorització de les pensions recuperant el poder adquisitiu en funció del
càlcul de l’IPC de 2012.
Atès que el darrer Consell de Ministres, del 30 de novembre ha aprovat,
mitjançant un Reial Decret Llei, ha decidit suspendre la compensació de
l’exercici de 2012 exigida per Llei.
Atès que és pot entendre que el Govern central ha vulnerat l’article 9.3 de la
Constitució, pel que es garanteix, entre altres coses, "la irretroactivitat de les
disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals",
així com l’article 48 de la Llei General de la Seguretat Social, que regula la
revalorització de les pensions en funció a l’evolució dels preus.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. – Reclamar la retirada del Reial Decret Llei que contradiu la voluntat
del Ple del Congrés.
SEGON.- Reclamar la revalorització de les pensions de 2012 en la quantitat
resultant del diferencial entre el IPC de novembre de 2012 i l’increment inicial
del 1% aplicat als PGE de 2012, en els termes establerts en l’article 48 de la
Llei General de Seguretat Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2004,
de 20 de juny. A aquests efectes s’abonaran en un pagament únic el
diferencial de l’IPC corresponent als 12 mesos de l’any 2012. I, així mateix,
s’incorporarà aquest diferencial entre l’IPC previst als PGE 2012 i l’IPC real a
30 de novembre de 2012, l’increment de les pensions de 2013, sumant-lo a
l’increment inicial del 1% previst al PGE 2013.
TERCER.- Exigir que es desenvolupi la política de Seguretat Social en el marc
de la concertació social amb les organitzacions sindicals i empresarials i el
diàleg polític en el marc del Pacte de Toledo.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al President del Govern, al Ministeri
de Economia, als grups parlamentaris del Congres de Diputats, i del
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
sindicats CCOO,UGT, USTEC, CGT, USOC, a la CONFAVC i a la Federació
de Associació de Veïns de L’Hospitalet.
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MOCIÓ 32.- RECLAMANT LA RETIRADA DE LA TAXA SOBRE LA
MALALTIA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas i Bas; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i
amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que portem sis mesos des de la implantació per part del Govern de la
Generalitat, de la taxa sobre la malaltia, o en termes eufemístics “taxa sobre
els actes preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació
inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i
productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de
dispensació”.
Atès que durant aquests mesos no s’ha demostrat la malversació per part dels
que no fan més que tenir un problema de salut, i complir una ordre mèdica
encaminada a afrontar-lo de manera adequada; i en canvi hem vist
actuacions, que si més no han portat a la dimissió del president de l'Institut
Català de la Salut, després de veure's esquitxat per presumptes irregularitats
en l'exercici dels seus càrrecs en empreses sanitàries públiques i privades.
L'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Prat, i l'exdirector del Servei
Català de la Salut, Carles Manté, han estat citats a declarar com a imputats el
22 de novembre al jutjat d'instrucció número 3 de Reus per presumpta
corrupció. Tots dos estan acusats del suposat cobrament de factures falses a
través del grup empresarial municipal de Reus Innova.

Atès que segons l’ICS, els criteris en la prescripció, restricció, o retirada de
medicaments son exclusivament clínics. Si el metge prescriu una medicació
seguint aquests criteris, a que ve un euro per refrenar el consum? I si no ho fa
segons aquests criteris, a que ve penalitzar el pacient?

Atès que tots els partits, tret de CiU, es van presentar a aquestes eleccions
amb la reclamació de la retirada de l’euro per recepta.
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Atès que, un cop vistos els resultats, ERC ha posat reiteradament la retirada
de l’euro per recepta com a condició per donar suport a CiU en la sessió
d’investidura, tot i que en darreres declaracions parlin també de “rebaixes en
l’euro sanitàri”.
Atès que en el debat sobre el tercer pla d’ajustament, la reclamació de
supressió d’aquesta taxa per part de tots els grups parlamentaris de l’oposició,
després del paripé del PP, va acabar en l’acord de CiU i PPC de valorar la
seva continuïtat a partir del 2013. La decisió, segons l’acord, es prendria en el
marc dels pressupostos de l'any que ve.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-Instar els diferents grups parlamentaris a mantenir els seus
compromisos electorals sobre l’euro per recepta
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a retirar la taxa d’un euro, “sobre
els actes preparatoris i els serveis accessòries de la millora de la informació
inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i
productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de
dispensació”.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya i a les entitats locals relacionades amb la salut.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Plataforma per Catalunya, números 33 i 34, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la seva presentació, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
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Gracias Sra. Alcaldesa. La moción que traemos para la instalación de un
sistema de detección de robo de cableado eléctrico en alumbrado público, la
dejaremos encima de la mesa, ya que nos han pasado un sistema que se ve
que tiene el Ayuntamiento, que puede parecerse a lo que nosotros pedimos, lo
que pasa es que, claro, es cierto que nos lo han pasado hace un momento,
por lo tanto, lógicamente, al no poderlo mirar, pues bueno, veremos si es
exactamente lo que pedimos o no y por eso la dejamos, por el momento,
encima de la mesa.
Respecto a la moción número 33, traemos una moción contra el anuncio que
ha hecho el Secretario de Estado de Comercio del gobierno, anunciando una
reforma en la Ley de extranjería. Nosotros pedimos o instamos al gobierno del
Estado a que no adopte esta medida, es una medida que están estudiando,
para dar el permiso de residencia a extranjeros que compren pisos de más de
160.000 euros. Bien, ya partiendo de la base que el mismo Secretario de
Estado de Comercio ha afirmado que esta medida está enfocada directamente
al público ruso y público chino, con una capacidad económica más alta, está
bastante claro el perfil de gente que le puede venir a nuestro país.
Está muy claro y siguiendo la política neoliberal que tiene el gobierno del
Partido Popular o los gobiernos que hemos tenido en España, porque en este
sentido ninguno lo ha hecho diferente, la medida lo único que pretende es
reducir el stock de pisos vacíos que existen en España. Por tanto, otra vez
más, los únicos beneficiados de esta medida serían los bancos y los grandes
promotores inmobiliarios, que son precisamente quienes están aplaudiendo la
medida o que se ponga en marcha esta medida. Esta medida y más en la
situación que estamos hoy en día, es altamente inmoral, ya que encima
crearía una relación directa entre la capacidad económica para comprar un
piso y la obtención de un permiso de residencia. Esta medida es más propia,
realmente, de una inmobiliaria, que de un gobierno que pretende sacarnos de
esta crisis.
Digamos que, como lo que decíamos antes, la afirmación que han hecho de
que la medida va dirigida a los ciudadanos sobre todo de origen chino y ruso,
y a sabiendas que mafias provenientes de estos países, que están instaladas
desde hace varios años en nuestro país y que son, precisamente, las que
gozan de un mayor poder adquisitivo, la medida simplemente sería una
llamada al blanqueo de dinero y la obtención legal de un permiso de
residencia, para mafiosos provenientes de todos los rincones del mundo, pero
especialmente para estos dos países.
La medida que nos están intentando vender, se vende como que será una
fuerte, digamos, una gran fuente de ingresos económicos para las arcas del
estado y la realidad es completamente la contraria y que una vez más se
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demuestra que las políticas del Partido Popular en el tema de la inmigración,
son simplemente utilizar a los inmigrantes desde un punto de vista económico
y utilitarista, olvidándose por completo de los factores sociales y las
repercusiones que han acarreado las medidas adoptadas por los anteriores
gobiernos del Partido Popular en este tema.
Obviamente, nosotros dudamos mucho del beneficio económico de una
medida basada en darle residencia, simplemente porque nos paguen un IBI o
no paguen un impuesto por la compra de un piso. Obviamente esto no
compensaría ni de lejos, todos los servicios que se les daría si les damos la
residencia a estas personas, simplemente pensemos en la seguridad social.
Y, además, lo que la medida provoca es realmente un agravio comparativo,
primero entre los propios inmigrantes, que dependiendo de su situación
económica, unos podrán tener residencia y otros no. Y luego, obviamente, lo
que provoca es una discriminación absolutamente negativa hacia la gente de
aquí, esta medida es una medida claramente endófoba, ya que, bueno, una
persona española que compre un piso, no se le da ningún tipo de
contraprestación, por qué una persona de dinero que venga de fuera, se le
tienen que dar una contraprestación.
Por tanto, nosotros repetimos, pedimos que este Ayuntamiento inste al
gobierno central a no adoptar esta medida, ni hacer este cambio en la Ley de
extranjería.

Essent les 21.50 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la
Sra. Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Molt bé, per Iniciativa, el Sr. Lluís Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies. Des de l’inici del mandat Iniciativa Verds-Esquerra Unida sempre
hem votat en contra de les mocions de Plataforma per Catalunya, fins i tot
quan han portat textos idèntics als que nosaltres havíem presentat en d’altres
moments i, per tant, això no significa que sigui una incoherència respecte al
tema, en aquest cas, abans fèiem referència al tema dels animals, sinó que el
que pretenem amb això és ser coherents respecte del rebuig que tenim
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respecte a la ideologia, reconvertida en partit legal, que defensa Plataforma
per Catalunya.
Per tant, aquesta moció, sí, és cert, ens parla d’immoralitat, de relacionar la
capacitat econòmica per comprar un pis i l’obtenció de permís de residència,
ens parla de blanqueig de diners, obtenció legal del permís de residència per
mafiosos, utilitzar immigrants des del punt de vista econòmic, oblidant-se del
factor social, ens parla de greuge comparatiu entre els propis immigrants.
Però nosaltres sempre intentem anar més enllà del que posen les mocions,
perquè entenem que el que demostra altament incoherència és el que trobem
després del que realment pensa Plataforma per Catalunya.
I fa dos mesos, el Sr. Anglada, en una entrevista a l’octubre, aquest octubre
passat, doncs realment ens deia què pensen respecte de la immigració,
respecte de l’habitatge. I deia que: “si nadie lo impide, el actual ritmo de
llegada de inmigrantes, unido a la tasa de natalidad de éstos, va a provocar
que, en un período de entre 20 y 30 años, los catalanes seamos minoría en
nuestra propia tierra, frente a la suma de todos los inmigrantes extraeuropeos
de las más diversas procedencias. Ese es el plazo de tiempo que tenemos
para reaccionar políticamente e impedir esta catástrofe.” I deia en un altre lloc
que es creuen amb la veu i la legitimitat suficient a Catalunya, per seguir dient
durant els proper quatre anys, primer els de casa, Catalunya per als catalans,
enfront de la immigració l’única solució és la repatriació, no ens cansarem de
repetir-ho, és el nostre inexcusable compromís amb el poble de Catalunya.
Per tant, darrera d’aquesta moció i darrera del text que avui ens presenten, no
és que vulguin afavorir als immigrants que no poden comprar pisos de
160.000 euros, sinó que realment volen que tots marxin del nostre país, per
tant, si sempre hem votat coherentment en contra de les mocions de
Plataforma per Catalunya, encara molt més avui i especialment en els temes
d’immigració, mai podrem estar lligats a una moció de Plataforma per
Catalunya. Votem contràriament.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies. Pel grup de Convergència i Unió, posicionament Sra.
Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Perea. A veure, aquesta és una moció que en la literalitat,
com aquí es deia, doncs hi podríem estar d’acord, perquè a nosaltres ens
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sembla que hi ha drets que no han de ser comprables, per dir-ho d’alguna
manera, perquè tal i com està plantejat, doncs és això. El que passa és que
també és veritat que vostès, més enllà del que posa literalment la moció, en
aquest tema de la immigració, doncs vostès no és un tema estrictament de si
es paga o no es paga, sinó que és un tema en el que vostès rebutgen el
conjunt d’una forma que no nosaltres no hi coincidim. I és en aquest sentit
que, més enllà de la literalitat i que, per tant, doncs nosaltres, a diferència
d’altres, sí que els hi hem votat alguna moció i ho saben perfectament, però
aquesta entenem que, precisament, per tractar el tema que tracta i a vegades
en masses ocasions, tal i com vostès ho tracten, nosaltres preferim abstenirnos. Gràcies.

Essent les 22.00 hores, entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, vamos a votar en contra de esta moción, evidentemente. Y luego, hombre,
felicitamos un cambio de actitud por parte de Plataforma per Catalunya,
porque en su propia moción, pues usted muestra una preocupación por los
inmigrantes con menos recursos económicos, puesto que habla de un agravio
comparativo, no sé si esto es novedoso en Plataforma per Catalunya, a partir
de ahora también usted va a defender a aquellos inmigrantes que están peor
que aquellos otros inmigrantes que más tienen. Por lo tanto, felicito este
cambio de actitud, si va usted por ese camino y le animo a continuar por él.
Evidentemente, como he dicho, votamos en contra de la moción.

SRA. ALCALDESSA
Per part del grup socialista, Sr. Belver.

SR. BELVER
És cert, ho explicava el Sr. Lluís Esteve, jo he arribat a alguna conclusió,
diguéssim, d’alguna de les mocions que presenta el grup de Plataforma, i és
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que no les presenta per convenciment, sinó per molestar i per buscar
contradiccions o per buscar rascar allà on creu que hi pot haver-hi alguna
cosa. Perquè, clar, si jo agafés aquesta moció tal i com vostè l’ha presentat, li
treies el que posa aquí a dalt, que posa grup polític Plataforma per Catalunya,
me la llegís i la presentés i qui la llegís diria, bé, doncs està bé, em sembla
una barbaritat, una barbaritat no la moció, sinó el que es va proposar i el que
va proposar el Secretari d’Estat de Comerç, que ja és curiós que el Secretari
d’Estat de Comerç tingui alguna cosa a dir en temes d’estrangeria, que també
allò seu, en fi, els senyors del PP també ho posen fàcil, el Sr. Josep María
Mompel em deia, això és per les exportacions, clar, o sigui, tot plegat és que
deu n’hi do.
Clar, si votes en contra, clar sé el que et trobaràs, aquest senyors, el grup
municipal socialista està a favor del que plantejava aquest senyor, el Secretari
d’Estat de Comerç, en una entrevista en un diari, que no té cap competència,
que no té res a dir en aquesta qüestió i que ningú del govern ha fet cap
declaració, a no ser per dir-li que aquest per què es fica en això. Però si
nosaltres votem en contra, vostès es dedicaran a dir per la ciutat, que
nosaltres estem a favor de què vinguin aquí les màfies russes i xineses a
comprar pisos, perquè aquesta és la seva manera de fer política.
Si votem a favor, els senyors que hi ha davant seu, es dedicaran a dir que
nosaltres som els que estem fomentant amb Plataforma per Catalunya la
connivència i el que volem és que no sé què que passi amb els estrangers.
Escolti, estem jugant tots plegats amb una cosa molt delicada, tots plegats
estem jugant amb una cosa molt delicada i jo els hi demanaria a tots plegats
que anéssim “al tanto” amb aquestes coses, perquè crec que al final
acabarem generant problemes, d’una magnitud que difícilment podrem
governar ningú i, per tant, crec que val la pena que anem “al tanto”.
Perquè això que aquí ens pot fer mitja gracia i que algú pot pensar que pot
obtenir un rendiment de quatre vots en aquella escala o en aquell carrer o en
aquella comunitat de propietaris, això pot acabar en un incendi, però un
incendi de veritat, no dels que ensenya el Sr. del Río, que es fan a Madrid i diu
que són a La Florida, no, no, en un incendi de veritat, però en un incendi
social. Aquesta ciutat ha treballat molt i està treballant molt perquè això no
passi i ningú ens ho està posant massa fàcil, ningú. I hores d’ara, amb
dificultats, dedicant recursos, amb la connivència de la gent, amb paciència,
amb recursos, amb treball, estem aconseguint tirar endavant, no siguem
nosaltres mateixos els que li fotem foc a la barraca, no siguem nosaltres
mateixos.
O sigui, amb aquesta moció, vostès què busquen, ser els defensors dels
pobres immigrants, escolti, és que el que fan cada dia va justament en la
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direcció contrària. Avui ha sortit el diari de l'Hospitalet on vostès fan un article
lapidari dels comerciants a Collblanc i avui vénen amb aquesta moció i fan
allò, Collblanc s’està desprestigiant, perquè tot el que era magnífic abans amb
els comerciants, ahora está todo lleno de badulaques, locutorios, burdeles y
no sé qué más y todos de extranjeros. I ara, ens porten aquesta moció, home,
per l’amor de Déu, de veritat els hi dic. I al final, si vol que li digui la veritat, és
que no sé què votar, m’agradaria abstenir-me de votar, al nostre grup
municipal li agradaria abstenir-se de votar, aixecar-nos i marxar, perquè ens
sembla una vergonya que aquesta moció vingui aquí, això és el que ens
sembla, que aquesta moció vingui aquí en aquestes condicions, això és el que
ens sembla. Ara, com suposo que al final haurem de votar, doncs ens
abstenim i punt.
Parla la Sra. Secretària sense micròfon i no s’escolta el que diu.
Digui’m? No, no quedarà aprovada, perquè aquests senyors han votat en
contra.

SRA. ALCALDESSA
Bé, s’ha votat ja, ens hem posicionat tots els grups polítics, hem finalitzat
l’Ordre del Dia... Sí, sí, perdó, no havia entès que volia continuar parlant, Sr.
Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, la verdad es que desde…, nunca había oído argumentos tan pobres
como éstos, porque hay una literalidad en la moción y realmente el objetivo de
esta moción, en este caso, era la literalidad, nada más allá que la literalidad.
Decir que, bueno, nosotros obviamente en la moción, no nos hacemos adalid
de los defensores de los inmigrantes de más o menos recursos, nosotros
mostramos una realidad, que es una discriminación para quien tiene más o
menos recursos.
Obviamente, ustedes del programa político de Plataforma no tienen ni idea.
Sra. Borràs, vostè ha dit que volem fer fora a tothom, això no és cert, miri-ho
al programa i ho veurà. I si no, aquí està molt bé, però bé, el seu partit, ahir
mateix, gràcies als nostres vots, de la gent a la que vostès no es volen
apropar, treuen endavant uns pressupostos a Vic, precisament on està el
nostre president, en aquest cas, o sigui que, bé, hauran de plantejar-se a
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nivell de partit a veure què fan. I jo li dic que el nostre programa no és així,
potser ho desconeix i simplement la convido a llegir-lo i ja està.
Su argumento Sr. Belver, muy pobre, realmente, muy, muy pobre, porque
usted me dice de hacer incendios sociales, entonces, volvemos a los mismo,
de qué temas podemos hablar y de qué temas no, cuando hay un problema,
por ejemplo, en Bellvitge con el CAP, si se apoya y hablamos del CAP ¿qué
es? ¿hacer un incendio social en Bellvitge? No, cada grupo puede traer las
mociones que quiera y de los temas que quiera, hoy en día hay
manifestaciones en la calle contra los recortes y se siguen trayendo
manifestaciones en contra de los recortes, eso qué es ¿hacer incendio social
también? El argumento que tienen es muy, muy pobre.
Y, Sr. Esteve, realmente, aparte de que sus argumentos son pobres y son
muy demagógicos y lo que ha leído, sí, por supuesto es cierto lo que ha dicho
de que se prioriza en que las ayudas sean para la gente autóctona, ha
mentido en el decir que nosotros traemos textos idénticos a los suyos, eso es
mentira, en todo caso los traerán ustedes a los nuestros. Yo le aseguro que lo
que ustedes han traído no lo miro, no lo miro lo de antes, simplemente veo las
mociones que ustedes traen y nosotros traemos las nuestras.
Le repito, como he hecho siempre que usted me lo dice, ya que su argumento
es tan pobre y tan sectario que nosotros también tenemos todo el rechazo
hacia ustedes, hacia su partido y hacia su ideología, que lamentablemente
ustedes se comportan como niños pequeños, si quieren votar una cosa a
favor, háganlo, si quieren votarlo en contra, háganlo, pero bueno, nosotros
que ya veníamos con la idea y pensábamos que este argumento ya se había
pasado de moda, desde el primer tiempo vemos que no. Tanto que presume
usted de educación y de su regidoría, pues madure, porque parece que usted
no es profesor, sino que es simplemente un alumno de P3.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna petició de paraula més? Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
En tot cas, com aquest grup porta 33 anys portant mocions en aquest Ple,
doncs a vegades és possible que ens puguin copiar alguna, de fet algunes,
doncs pràcticament eren calcades. En tot cas, jo li torno a repetir el que diu el
seu líder, enfront de la immigració l’única solució és la repatriació, això
contradiu absolutament la moció que vostès diuen. De totes maneres, jo
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també, a veure, no és un retret al Partit Socialista i a Convergència i Unió,
però si tots ens abstenim, finalment s’aprovaran aquests tipus de mocions i,
per tant, serà un mal negoci per tots.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies, molt breument. Em sembla que l’afirmació que vostè diu que jo he
fet, no l’he fet així, però vaja, no en sóc gens conscient. Una cosa, només
afirmar-li, que em sembla que és obvi, som partits diferents, ara, com amb tota
la resta de partits, en algunes coses coincidim, en d’altres no, per tant, no sé
que s’esgarrifa que hi hagin votacions que haguem pogut coincidir i en
aquesta no, això és la democràcia, en algunes coses coincidim en els vots i en
d’altres no, em sembla que forma part de la normalitat.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.

SR. BELVER
Miri, jo els arguments no sé si són pobres o són rics, em dóna igual, el que sí
que tinc clar és el que vull per aquesta ciutat, el que la gent d’aquesta ciutat ve
treballant des de fa molts anys i el que no m’agradaria que passés. I, per tant,
mentre jo sigui regidor, estigui al govern, estigui a l’oposició, amb o sense
responsabilitats, és pel que lluitaré, perquè aquesta ciutat, tots plegats, fins i
tot vostès, puguem viure en pau. Crec que aquesta és l’obligació dels 27 que
estem aquí, com a mínim, i ja li dic, mentre estigui aquí, en qualsevol situació,
és el principal objectiu pel qual treballaré. Per tant, a mi el que a vostè li
sembli pobre el que jo li dic em dóna igual, crec que amb aquests discurset
que poden semblar allò de no sé què, vostè pot fotre tota la conya que vulgui,
però aquest és el meu objectiu, que en aquesta ciutat, els 265.000 que avui hi
som aquí, puguem viure en pau.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez, ja per finalitzar, si us plau.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, para finalizar. No sé a qué coña se refiere, porque en ningún momento he
visto ni siquiera que haya yo esbozado una sonrisa y menos hacia usted, ni en
este caso hacia nadie, hacia ningún grupo. Obviamente, mire, en algo
coincido con usted, yo lo que quiero para esta ciudad también es que la gente
viva en paz. Y también tengo muy claro lo que quiero y lo que quiero no es lo
que hay ahora, por tanto, eso se llama democracia, por tanto, usted quiere
que esto siga como ahora, yo no lo quiero, eso es muy obvio.
Sra. Borràs, si no ha fet l’afirmació, m’he degut equivocar i ja està, però m’ho
ha semblat, si ha sigut així, si no l’ha fet, ho lamento, perquè és el que jo havia
entès, simplement.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 33 i 34; adoptantse els següents acords:

CONTRA EL ANUNCIO DE LA REFORMA DE LA LEY
MOCIÓ 33.DE EXTRANJERÍA. Ha estat rebutjada amb 17 vots d’abstenció dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández,
García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; amb 7 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2
vots a favor dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 34.- PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN
DE ROBO DE CABLEADO ELÉCTRICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO.
VA QUEDAR SOBRE LA TAULA.

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

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 46963, de 29 d’octubre de 2012, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de Serveis a les Persones i
Regidor d’Educació, Sr. Lluís Esteve Garnés, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 46963 i data 29 d’octubre de 2012 que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 27 de novembre de 2012, en relació a la
cobertura del lloc de cap de la Unitat de Ciutat Educadora i de la qual us vaig
sol•licitar prorroga, li comuniquem el següent:
El motiu pel qual s’ha decidit cobrir la plaça de cap de la Unitat Ciutat Educadora
del Servei d’Educació és el d’aplicar l’organigrama aprovat pel Ple d’a
quest
Ajuntament en data 27 de març de 2012, en el qual es definia l’estructura de la
Regidoria d’Educació de la qual forma part la Unitat Ciutat Educadora juntament
amb les seccions d’Escolarització i Èxit Escolar i la d’Escoles Municipals en el
marc del Servei d’Educació.
En relació a la forma en que s’ha procedit a la cobertura de la plaça, ha respòs a
la recerca del perfil més idoni en funció de les tasques a desenvolupar pel cap de
la Unitat, aplicant la formula administrativa adient, en aquest cas la de comissió
de serveis. La comissió de serveis és una formula administrativa habitual i
absolutament regulada per la normativa en vigor. En qualsevol cas, aquesta
cobertura de la plaça és provisional fins que no sigui possible la seva
convocatòria d’acord amb la normativa vigent per l’adjudicació definitiva.
L’esmentada idoneïtat per part de la persona que ha cobert la plaça, es basa en
la seva situació laboral plenament compatible, la seva formació i la seva
experiència laboral. Si desitgen consultar el seu currículum es troba adjunt al seu
expedient laboral.
Quan a les retribucions que rebrà, són les fixades en el conveni col•lectiu d’aquest
Ajuntament corresponents a la seva categoria que és A1 amb grup retributiu 03 i
complement de destí 22.
Sobre les funcions que haurà de desenvolupar, són les definides en l’organigrama
aprovat pel Ple i que aquí li reproduïm:
1.
Dirigir i gestionar els recursos humans (tant els que depenen orgànicament
de l’Ajuntament com els que depenen funcionalment), econòmics i materials de
que disposa la Unitat
2. Dirigir i coordinar l’activitat del personal que integra la Unitat, establint els
circuits corresponents i una adequada distribució de les càrregues de treball.
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3. Fixar les directrius operatives a seguir per la Unitat, establint els criteris per
tal d’avaluar els resultats, controlant periòdicament l’acompliment dels objectius.
4. Proposar a la Cap del Servei les modificacions en l’orientació i directrius que
calguin per una millor prestació del serveu.
5. Elaborar l’avantprojecte del pressupost i redactar la memòria anual de la
Unitat.
6. Supervisar i informar, si s’escau, els expedients en tràmit i elaborar la
proposta de resolució que correspongui a l’òrgan competent.
7. Coordinar-se i col•laborar amb altres unitats municipals.
8. Dirigir les coordinadores de territori dels programes cogestionats amb la
Generalitat.
9. Coordinar la gestió del servei de consergeria de les escoles públiques.
10. Promoure programes i actuacions per incentivar l’ús social dels centres
educatius.
11. Coordinar la gestió i l’ús dels equipaments escolars en horari extraescolar i
desenvolupament del Programa de Patis Oberts.
12. Coordinar l’execució de les actuacions prioritàries del Projecte Educatiu de
Ciutat.
13. Exercir la secretaria del Consell Educatiu de l’Hospitalet.
14. Desenvolupar els acords del Consell Educatiu de l’Hospitalet.
15. Coordinar la representació municipal en els Consells Educatius de Centre.
16. Potenciar i coordinar programes i activitats d’Escola ciutat.
17. Coordinar programes participatius dels infants i joves: Consell de Nois i Noies.
18. Participar i aportar experiències al Banc Internacional de Ciutats Educadores.
19. Coordinar programes d’Educació en valors.
20. Proposar i fer el seguiment dels convenis de cooperació amb altres
institucions i administracions.
21. Programar i supervisar la realització d’estadístiques, indicadors i informes que
reflecteixin l’estat de la gestió d ela Unitat.
22. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Per últim, i en relació a la seva demanda d’on estarà adscrita la Unitat Ciutat
Educadora, aquesta, tal i com defineix l’organigrama municipal, està adscrita al
Servei d’Educació de la Regidoria d’Educació.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 49787, de 19 de novembre de 2012, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de Serveis a les
Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluís Esteve Garnés, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 49787 de data 19 de novembre de 2012 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
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contestada en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 27 de novembre de 2012,
en relació a “atenent que s’han concedit diverses subvencions aquest any 2012 al
Taller de Pubilla Kasas, sol•licitem conèixer l’import d’aquestes subvencions i
poder consultar els expedients i les seves memòries.
Us comunico que cal que us poseu en contacte amb aquesta ponència per
concertar dia i hora, per la consulta de l’expedient.
Ben atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 4
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 29 de
novembre i 5 de desembre de 2012 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. 51535, de 29 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 18 de desembre de 2012.
Atendiendo que hay dos bandas latinas: Black Panters y Trinitarios compuestas por
jóvenes y adolescentes de origen dominicano y que en nuestra ciudad hay una
nutrida colonia de ciudadanos de aquel país, este regidor y su grupo político solicitan
conocer si se tiene conocimiento de la presencia de estas bandas en nuestra ciudad.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
número 51535 i de data 29/11/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 18/12/2012 en relació a “... bandes latines Black Panters i
Trinitarios...”
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Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

2.- RGE núm. 51537 de 29 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 18 de desembre de 2012.
El pasado pleno presentamos la siguiente pregunta:
Solicitamos conocer qué tipo de colaboración realiza la entidad Nexes con este
ayuntamiento (conocer si hay algún contrato en vigor y su importe, los motivos de
dicha colaboración, etc.).
Al respecto, y añadir la siguiente corrección de datos:
Nombre entidad: Associació Nexes Interculturals de joves con NIF: B-62235676
Por lo que les reiteramos nuevamente la petición.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 51537 i data 29 de novembre de 2012 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 18 de desembre de 2012, en relació a:
“El pasado pleno presentamos la siguiente pregunta:
Solicitamos conocer qué tipo de colaboración realiza la entidad Nexes con este
ayuntamiento (conocer si hay algún contrato en vigor y su importe, los motivos de
dicha colaboración, etc.)
Al respecto, y añadir la siguiente corrección de datos:
Nombre entidad:

Associació Nexes Interculturals de joves con
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NIF: B-62235676
Por lo que les reiteramos nuevamente petición.”
No ens consta cap entitat amb el NIF: B-62235676.”
3.- RGE núm. 51538, de 29 de novembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 18 de desembre de 2012.
El pasado pleno, presentamos la siguiente pregunta :
Solicitamos conocer si hay alguna mezquita (o centros de culto, oratorios… o como
se le quiera llamar) aparte de las de la calle Fortuna y de la Av. Del Bosque en las
que se practique o se enseñe o difunda la religión islámica
La contestación fue “ n’hi ha dues més amb la llicència tramitada”.
Al respecto conocer ubicación exacta.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 51.538 i data 29 de novembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 18 de desembre de 2012, en relació amb
l’existència d’alguna mesquita a la ciutat on es practiqui la religió islàmica, us
comunico que n’hi ha dues, ubicades al c. Orient núm. 46 i av. Nord núm. 15.”

4.- RGE núm. 52505, de 5 desembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 18 de desembre de 2012.
Respecte les obres que s’estan fent a l’auditori Barrades sol•licitem conèixer:
-

Quin tipus d’obres s’estan fent
Pressupost inicial de les obres
Data prevista de finalització”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 52.505 i data 5 de desembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 18 de desembre de 2012, en relació amb
les obres de l’auditori Barradas, us comunico el següent:
•
Tipus d’obres que s’estan realitzant: Renovació dels equips de climatització i
una millor qualitat acústica de les sales.
•
Pressupost de les obres: 278.439,25 €
•
Data prevista de finalització de les obres: 18 de gener de 2013.”

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
7 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 5 de
desembre de 2012 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. 52507, de 5 de desembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
18-12-2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que els edificis en un proper futur tindran de ser cada vegada mes eficients en
l’ús de l’energia i que en breu es farà la transposició a la nostra normativa de la
Directiva 2010/31 de la Unió Europea, la qual determina que tots aquells edificis que
es posin a lloguer o en venda hauran de disposar del corresponent certificat
d’eficiència energètica.
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Donat que progressivament es vol assolir l’objectiu de “edificis de consum quasi nul”
PREGUNTA
1 .- Per l’any 2013 es presentarà una nova convocatòria de subvencions per
l’implantació d’instal·lacions d’energia solar per a edificacions en la que no es
d’aplicació obligada l’ordenança municipal solar?
2 .- Serà la mateixa, inferior o superior l’aportació econòmica de la partida
pressupostaria assignada a aquest ajut ?. Per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 52.507 i data 5 de desembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 18 de desembre de 2012, en relació amb
si es presentarà una nova convocatòria de subvencions per a la implantació
d’instal•lacions d’energia solar per a edificacions de no obligada aplicació de
l’ordenança municipal solar, us comunico que sí, i que l’aportació econòmica serà la
mateixa que la de l’any 2012.”
2.- RGE núm. 52509, de 5 de desembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
18-12-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que a l’ edifici de Carmen Amaya 11-13-15 en la part sud, no existeix en la
vorera infraestructura que reculli l’aigua de pluja i l’aboqui al clavegueram, lo que es
causa permanent cada vegada que plou amb certa intensitat, que sobre tot els
portals 11 i 13 quedin inundats, dificultant l’ accés als veïns que es troben obligats a
posar taulons per passar a casa seva.
Donat que aquesta quantitat d’aigua al pujar el nivell penetra i omple els fossats dels
ascensors de recent construcció que queden aturats o fora d’us per raons de
seguretat o avaria.
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Vist que aquest problema d’acumulació d’aigua de pluja genera un gran basal que
dura dies, mantenint la problemàtica fins la seva evaporació.
Ates que segon els veïns afectats l’Ajuntament te coneixement del fet.
PREGUNTA
1.- Pensa fer cap actuació l’ajuntament per resoldre el problema d’acumulació d’aigua
en els portals d’aquest edifici.
2 .- En cas afirmatiu . Quin tipus d’actuació i quant es farà?
3.- En cas negatiu. Per quina raó no s’actua?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 52.509 i data 5 de desembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 18 de desembre de 2012, en relació amb
l’acumulació d’aigua als portals de l’edifici del carrer Carmen Amaya, 11-13-15, us
comunico que els serveis tècnics procediran a verificar la situació i, si s‘escau,
valoraran les possibles actuacions que se’n derivin i la seva planificació.”
3.- RGE núm. 52510, de 5 de desembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
18-12-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el desenvolupament de les obres del col•lector als carrers Aprestadora i
Can Tries provoquen el tall dels mateixos al transit per lo que s’ha fet un desviament
alternatiu per poder accedir al referit carrer sobre tot al transit provinent de la
carretera del Mig que ja es troba tallada abans del pas inferior que creua les vies de
la línea de Vilanova.
Vist que en el desviament o trajecte alternatiu en la seva senyalització no existeix cap
panell indicatiu de l’itinerari a seguir direcció pl. Europa a la arribada a la rotonda de
la cruïlla de la Avgda. Carrilet –Amadeu Torner, ni tampoc a la rotonda d’Amadeu
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Torner - Narcís Monturiol, el que provoca confusió als conductors que sobre tot
desconeixen aquest entorn urbà.
PREGUNTA
Es pensa solucionar la deficiència en la informació als conductors de l’esmentat
desviament en els punts assenyalats mitjançant l’afegitó de panells indicadors de
direcció?
Si es que no. Per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 52.510 i data 5 de desembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 18 de desembre de 2012, en relació amb
la deficiència d’informació als conductors usuaris del tram entre Aprestadora i Can
Tries, degut a les obres del col•lector, us comunico que en aquests moments estem
treballant per poder donar una solució al tema.”
4.- RGE núm. 52511, de 5 de desembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
18-12-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que en un recorregut de menys de vuitanta metres al barri de La Florida, en els
carrers d’Alacant, 16; Enginyer Moncunill, 24 i Pedraforca 30; es troben a prop
d’aquests números, escocells en els que els arbres respectivament plantats en el seu
dia, han estat tallats fa un temps i no reposats per uns altres.
PREGUNTA
1 .- Es te previst la col·locació de nous exemplars en aquests escocells ?
2 .- Quant es pensa fer ?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 52.511 i data 5 de desembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 18 de desembre de 2012, en relació amb
els escocells al barri de la Florida, us comunico que a la propera campanya de
plantació es valorarà si es planta alguna espècie o si s’anul•len els escocells.”

5.- RGE núm. 52513, de 5 de desembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
18-12-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que a principis d’aquest any 2012, des de l’Àrea d’Espai Públic Urbanisme i
Sostenibilitat es va portar a terme una subvenció per l’ implantació d’instal·lacions
d‘energia solar per a edificacions en la que no es d’aplicació obligada l’ordenança
municipal solar.
Ates que segon les bases, a 31 d’octubre ja obren en poder del departament
corresponen totes les factures de les persones que han rebut aquesta ajuda.
PREGUNTA
1.- Quina ha estat la quantitat total d’euros assignada a la subvenció per aquest any?
2.- Quina es la quantitat total de sol·licituds ateses?
3.- Quina es la quantitat de sol•licituds que han estat acceptades i han rebut l’ajut?
4.- Quin es el total de l’import en euros que han sumat els ajuts d’aquest any?
5 .- Quin ha estat l’import total dels pressupostos de totes les instal·lacions
subvencionades?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
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Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 52.513 i data 5 de desembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 18 de desembre de 2012, en relació amb
la quantitat d’euros assignada a la subvenció per a la implantació d’instal•lacions
d’energia solar per a edificacions de no obligada aplicació de l’ordenança municipal
solar, així com el nombre de sol•licituds ateses, us comunico que la quantitat total
assignada a dita subvenció ha estat de 20.000 € i que no s’ha rebut cap petició per
aquesta subvenció.”
6.- RGE núm. 52515, de 5 de desembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
18-12-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que degut al Pla de millora a les instal·lacions de l’oficina de correus a la Plaça
Repartidor, aquesta resta tancada quedant pendents les obres degut a que el mapa
de millores es va dissenyar l’any 2008, abans de l’inici de l’actual crisi.
Atès que això ha comportat que el barri Centre hagi quedat sense l’oficina de
Correus, havent-se de desplaçar a altres indrets de la ciutat, essent un problema de
mobilitat per a la ciutadania.
PREGUNTA
.-Es pensa reclamar la posada en marxa d’una oficina de correus al barri Centre?
.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 52515 i data 5 de desembre de 2012 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 27 de novembre de 2012, en relació a:
“
.....
Es pensa reclamar la posada en marxa d’una oficina de correus al barri Centre?
.- Si es pensa fer, quan serà?
.- Si no es pensa fer, per quin motiu?.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
7.- RGE núm. 52517, de 5 de desembre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
18-12-2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que ja fa un temps, varem posar atenció al problema de la plaga de rates que hi
havia al carrer Príncep de Bergara amb carrer Major.
Atès que a hores d’ara, el problema de les rates continua viu, donat que en el solar
on proliferen està el terra mogut degut a les obres que s’hi estaven fent, i que a hores
d’ara resten parades, desplaçant-se del solar, als carrers dels voltants.
Atès que això provoca l’alarma dels veïns/es i amenaça llur seguretat i salubritat.
PREGUNTA
..-Es pensa donar part al propietari perquè faci una neteja del solar a fi i efecte
d’eradicar les rates?
.-Pensa l’Ajuntament fer algun tipus d’acció en aquest sentit?
.-Si és que si, quan?
.-Si és que no, quina solució hi ha a la proliferació de rates?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 52.517 i data 5 de desembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 18 de desembre de 2012, en relació amb
el solar del carrer Príncep de Bergara amb carrer Major, us adjunto còpia del Decret
núm. 010125/2012 de data 10 de desembre de 2012.”

Per part dels regidors del Grup Polític de Plataforma per Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 26 de
novembre de 2012 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. 50918, de 26 de novembre de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 18 de desembre de 2012.

per
que
DE
que

Exposició de motius:
Després de rebre algunes queixes dels veïns de la zona, dels voltants del carrer
Salamina, on s’instal·la una empresa de compra venda de ferralla, pels sorolls i les
pudors que han de suportar contínuament. (S’adjunten tres fotografies)
Pregunta sobre les molèsties que ocasiona la ferralla instal·lada al carrer Salamina:
Quines mesures s’han pres durant aquest any per intentar pal·liar els problemes de
veïns de la zona?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
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pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
número 50918 i de data 26/11/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 18/12/2012 en relació a “queixes veïns de la zona al voltant
de c. Salamina...
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat l’Ordre del Dia, hi ha el punt de precs i preguntes ¿hi ha
algun prec o alguna pregunta? Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, pel Sr. Bonals, bé, m’imagino, no sé si serà conscient o no, si ens podria
informar, perquè se’ns ha comentat des de diversos sectors, tant de guàrdia
urbana, com de població, que han aparegut, sobretot pel mercat de La Florida
i tot el barri de La Florida, pintades d’una nova banda llatina dita “Vatos
Locos”. Si tenen controlada una mica la situació, si saben de què va, doncs si
ens podrien passar algun informe, si és que en aquest moment no el té.

SRA. ALCALDESSA
Hi havia més paraules, Sr. Josep Lluís Pérez.

SR. PÉREZ
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Gràcies Sra. Alcaldessa, breuement. Darrerament, en l’entorn del passeig de
l’Ermita i Mare de Déu de Bellvitge, es detecten furts nocturns als establiments
comercials. Per exemple, el passat dia 22 de novembre, a la farmàcia i a
l’estanc de Mare de Déu de Bellvitge 22 i 18, dues setmanes abans al
supermercat i a una empresa de neteja i no fa gaire temps al bar Galícia. Furts
nocturns soferts amb reiteració, com és el cas de l’estanc, i atracaments a ple
dia, com en l’Àrea de Guisona.
Atès que estem parlant d’una zona comercial que es projecta fins l’Hotel
Hesperia i Mediamarket, demanem un esforç de vigilància per part de la
guàrdia urbana i també que es plantegi, per part de la regidoria i cossos de
seguretat competents, el fer una reunió amb l’objectiu de parlar sobre la
seguretat amb els comerciants d’aquesta zona i atendre les seves inquietuds
al respecte. Prego ens comuniquin la seva resolució. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Sí, aquesta pregunta va dirigida a la Sra. Dolors Fernández i és perquè en el
mes de juny de l’any 2012, des del Partit Popular, vam presentar una moció
sobre polítiques d’igualtat i se’ns va votar en contra, al·legant que des de
l'Ajuntament s’estava fent molta feina en aquest sentit, de difusió en els
mitjans de comunicació, etc, cosa que nosaltres no vam negar. Coincidint amb
la presentació d’aquesta moció, doncs tots vam rebre als nostres correus
electrònics, un butlletí de la Comissió d’Igualtat, doncs que deia textualment:
Neix Avançament, teniu a les mans el número 1 d’Avançament, el butlletí que
es feia des de la Comissió d’Igualtat.
Llavors, nosaltres pensem que aquest butlletí no va néixer amb la única
voluntat de tenir una excusa més per votar en contra de la moció del Partit
Popular i, en aquest sentit, voldríem saber si hauria un número 2 d’aquest
butlletí i, en cas afirmatiu, quina serà la periodicitat d’aquest butlletí. Moltes
gràcies.

SRA. ALCALDESSA
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Bé, en tot cas, hi ha dues preguntes que seran contestades per escrit i hi ha
un prec que també es recull i, ara sí, si hi ha entre el públic alguna persona
que vulgui fer alguna intervenció respecte d’algun tema de l’Ordre del Dia,
doncs ara és el moment. Sí, aquí hi ha un senyor, si pot dir el seu nom, si us
plau.

REPRESENTANT OMNIUM CULTURAL-PLATAFORMA SÓM ESCOLA
Sí, bona nit. Jo faig la meva intervenció en nom d’Omnium Cultural i la
plataforma Sóm Escola, en relació a les mocions que s’han presentat sobre la
immersió lingüística, pels grups de Convergència i Unió i d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, espero haver dit el nom
correctament.

SRA. ALCALDESSA
Bé, perdó, perquè em sembla que no sé si havia vingut algun cop al Ple, el
temps, em sembla que són dos minuts per a cada intervenció, ho dic perquè
tothom ho sàpiga.

REPRESENTANT OMNIUM CULTURAL-PLATAFORMA SÓM ESCOLA
Sí, dos minuts, intentaré ajustar-me, però desprès de quatre hores...

SRA. ALCALDESSA
Ja, ho sento, però és el reglament.

REPRESENTANT OMNIUM CULTURAL-PLATAFORMA SÓM ESCOLA
Bé, fa deu anys que aquest Ple aprova la moció del Correllengua en defensa
del català, la majoria dels anys amb el suport de tots els grups que formen
part o han format part del Ple. Vivim en una ciutat que ha viscut dues onades
d’immigració molt importants en 100 anys, amb la incorporació de desenes de
llengües.
La immersió lingüística no és una eina contra el castellà a l’escola, ni contra la
nacionalitat espanyola, és una eina en favor de la llengua minoritzada, el
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català, és una eina de cohesió social i de creació d’igualtats a les escoles, mai
aprendre més i aprendre més llengües pot anar en contra de la qualitat
educativa. Només hi ha una cosa més greu que usar la llengua com a eina
d’atac polític i és usar els infants, la seva educació i el seu futur.
Volem demanar una visió de la realitat, una visió que ens ensenyen mares i
pares, com els de l’escola Paco Candel, reclamant l’escola pública catalana i
de qualitat en català, amb molts accents, en castellà amb molts d’accents
també i amb molts altres idiomes.
I volem dir, no és aquesta una paraula demanada en favor al català, com a
única llengua oficial, ni d’una immersió com a pedrera d’independentistes, cal
dir-ho, sinó una paraula demanada en favor d’un model d’èxit. Demanem una
visió lògica i no ideològica d’una educació, garantir els drets i el futur dels
infants, demanem que no es disgregui, que això no es fa en democràcia i que
ningú pateixi. Ara i sempre el castellà hi serà a l’escola, perquè ningú vol
perdre capacitats, ni coneixements, com en aquest Ple, que tothom s’expressa
en l’idioma que vol.
Per això, demanem que l'Ajuntament de l'Hospitalet, com ha aprovat en
aquestes mocions, s’uneixi a tota la comunitat educativa catalana, al govern
català, al Parlament de Catalunya, a les associacions de mares i pares, a
tothom que actua amb criteris pedagògics i no ideològics, per defensar la
immersió lingüística en el marc de les seves competències en matèria
educativa. I cal dir que la immersió no és el motiu de fracàs, sinó que és el
millor dels resultats que té Catalunya per conèixer la llengua. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi havia alguna paraula més.

SR. J.M.
Gràcies Sra. Alcaldessa, regidors, regidores.

SRA. ALCALDESSA
Si pots dir, perdona, o pot dir el seu nom i el tema.
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Essent les 10.15 hores abandona la sessió la Sra. Elisabet Bas Pujol, regidora
del grup municipal del Partit Popular.

SR. J.M.
Anava ara. Em dic J.M., sóc Secretari de Comunicació, aquí a l'Hospitalet, per
part de Ciutadans.
Respecte de les mocions que s’han presentat del sistema d’immersió
lingüística, del sistema d’educació català, des de Ciutadans proposem un
model d’excel·lència, un model trilingüe. Els puc ensenyar els documents on
els fills, per exemple, de Montilla, que porta els seus fills a l’escola, això és
l’escola alemanya i un dels seus principals és ensenyar en un entorn
tricultural, això vol dir tres llengües. Des de Ciutadans, proposem tres llengües
a l’escola, català, castellà i anglès. I des de Convergència i Unió, els seus fills,
els fills d’Artur Mas, sí, d’Atur Mas, porta els seus fills a una escola trilingüe
també, que és l’escola Aula.
Nosaltres, simplement, proposem una mica de coherència, el que volem pels
nostres..., lo que queremos para nuestros hijos, por qué no lo queremos para
todos. Y por eso proponemos un sistema de educación trilingüe en Hospitalet.
Respecto a la publicación de las cuentas anuales, pedimos que se publiquen
las cuentas anuales al detalle y sabiendo, euro por euro, en qué se gasta el
Ayuntamiento todos los servicios públicos que pagamos entre todos. Gracias.

SR. J.M.
Por otra parte, quisiéramos consultar al Ayuntamiento si dado...

SRA. ALCALDESSA
Se puede, por favor, se puede poner de pie, identificarse.

SR. J.M.
Perdone, soy J.M. de Relacions Institucionals de Ciutadans. Solicitaríamos a
este Ayuntamiento, a ver si nos puede contestar, si desde el Consell Educatiu
se puede intentar consultar a lo que son todos los organismos que lo
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componen, solicitar si se podría usar como plataforma de, digamos, de
laboratorio de enseñanza trilingüe, lo que es el Ayuntamiento de Hospitalet, ya
que tiene las guarderías que son propiedad del Ayuntamiento y hay varios
colegios que los gestiona el Ayuntamiento.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, aquesta noia, si us plau.

SRA. A.G.
Hola, bona nit, bé, seré molt breu, perquè és tard ja. Simplement volia agrair a
tots els grups municipals que heu votat a favor de la moció per declarar
l'Hospitalet de Llobregat lliure de circs amb animals i, especialment, al grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa,
perquè per a nosaltres, per a les entitats i també per a les persones que ens
preocupem pels animals, considerem que és un tema molt important. A
Catalunya s’estan donant molts passos quant al respecte cap als animals,
hem prohibit les “corridas de toros”, a Catalunya més de la meitat de la
població ja no tolera el fer servir animals en els circs per divertir-nos i ben
aviat, doncs s’aconseguirà a tota Catalunya.
Només volia fer-vos saber que avui l'Hospitalet de Llobregat és també una
referència, no només pels demés municipis catalans, sinó que és una
referència també per Espanya, per Europa i, fins i tot, pel món sencer, perquè
s’estan donant aquests passos al que s’ha decidit avui, s’estan donant
aquests passos també arreu del món, a molts països i simplement, doncs crec
que podeu estar ben orgullosos que avui l'Hospitalet és una mica més
respectuós cap els animals. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Martínez, vostè ja havia demanat la paraula, ja ha parlat, bueno,
pero ya he perdido la cuenta de..., lo siento. A veure, no sé si hi ha alguna
persona més entre el públic, sinó, en tot cas, vostè si vol quan acabi, estem a
punt d’acabar, ens podem..., si vol demanar alguna cosa més, doncs ho podrà
fer perfectament.
Sobre el tema d’Omnium Cultural, jo crec que ha expressat la seva opinió, jo
crec que tots els grups polítics s’han pronunciat respecte a la qüestió que
vostès plantejaven.
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Respecte al comentari de Ciutadans, doncs respecte als comptes anuals i la
transparència, o sigui, no és un problema de voler o no, és que els comptes
municipals són públics, per tant, si vostè vol i, en tot cas, ara no entrarem en
un debat sobre quina és la fórmula perquè vostès tinguin accés, en tot cas, la
Tinent d’Alcalde està a la seva disposició, perquè els hi pugui informar
absolutament on estan, no es preocupin, estan auditades, estan exposades,
estan publicades, sí, sí, no em faci així, perquè és que sí, ja li dic jo, com
Alcaldessa d’aquesta ciutat i durant molts anys responsable d’Hisenda, que
aquests comptes, les comptes de l'Ajuntament estan aprovades, són
públiques i, per tant, estan també publicades. Si vostè no ha tingut accés,
escolti, és el seu problema, ja li explicarem on estan perquè vostè pugui veure
absolutament totes aquestes comptes.
Sobre el tema del laboratori d’idees, miri jo, crec que en aquests moments,
aquest laboratori que vostè planteja, jo crec que estaria bé que tingués una
reunió amb..., no, no, si em deixa parlar si us plau, perquè jo he estat
escoltant el que vostè ha dit i li demano respecte, el que li proposo, si vostè té
interès a parlar del Consell Educatiu de Ciutat, és que parli amb el Sr. Lluís
Esteve, ell és el President, com a President jo crec que és el més oportú
mantenir una reunió tranquil·la, relaxada, en la qual vostès puguin explicar,
perquè sincerament el que ha quedat és que volia fer com una mena de
laboratori a la ciutat i, sincerament, crec que val la pena que vostè es pugui
explicar amb més detall.
I, per últim, l’entitat i les persones que heu vingut donant suport a aquesta
moció que han presentat els companys d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa i que ha tingut el suport de tots els grups polítics
del Consistori, a excepció del Partit Popular que s’ha abstingut, recordo, no ha
estat unànime l’acord, però ha estat majoritari, doncs felicitats per la iniciativa
i, en tot cas, espero i desitjo que tots els municipis d’arreu d’aquest país, facin
el mateix que ha fet l'Ajuntament de l'Hospitalet.
Moltes gràcies, com estem amb esperit nadalenc, bones festes a tothom i
espero i desitjo que l’any 2013 sigui millor que l’actual. Gràcies.

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

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

