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Acta de l’Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 11/2020
Data: vint-i-tres de desembre de dos mil vint
Hora: 10:32 hores fins a les 15:23 hores.
Lloc: Sala virtual de l’Ajuntament, per videoconferència

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

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Rocío del Mar Ramírez Pérez
Jesús Husillos Gutiérrez
David Quirós Brito
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells i Veguin
Laura García Manota
Cristóbal Plaza Lao
María Teresa Revilla Sánchez
Olga Gómez Fernández
María Dolores Ramos Zafra
Antoni García i Acero
Rosa Batalla i Pascual
Jorge García i Muñoz
Lluïsa Carmona i Martínez
Xavier Mombiela i Quintero
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Ana María González Montes
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya
Sonia Esplugas González
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Interventora general
Secretària general del Ple

S’excusa el Sr.Miguel Manuel García Valle, portaveu-regidor del grup polític municipal
de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía.
Els/Les membres del Ple es reuneixen per videoconfèrencia a la sala virtual de
l’ajuntament, allotjada en l’aplicació telemàtica habilitada per a aquesta finalitat.
La sessió no presencial es porta a terme a convocatòria de l’Alcaldessa-Presidenta,
apreciant que concorren les circumstàncies previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i a la disposició addicional tercera del Decret
Llei 7/2020, de 17 de març, atesa la situació de l’estat d’alarma derivada de la COVID-19,
declarada pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, vigent per la pròrroga efectuada al
Reial Decret 956/2020, de 3 de novembre, i que ha motivat l’adopció de les mesures en
matèria de salut pública vigents al territori de Catalunya per la Resolució SLT/3354/2020, de
19 de desembre.
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SRA. ALCALDESSA
Bon dia a tots i totes, benvinguts al Ple ordinari d’aquest mes de desembre. Comencem fent
lectura de l’ordre del dia. Quan vulgui Sra. Secretària.

A continuació la presidència obre la sessió i per tots els/les seus/ves membres es
declara, als efectes de la seva vàlida participació, conforme determina l’article 46.3 de la
LRBRL, que es troben a Catalunya, en el moment que la Secretària passa llista de tots/es
els/les assistents, els/les quals confirmen la seva presència i el lloc on es troben.

Comprovada, així mateix, l’existència de quòrum per a la celebració de la sessió, es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia.

LECTURA i APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ DE 25 DE NOVEMBRE DE 2020.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió de
25 de novembre de 2020, 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
Molt bé. No hi ha cap qüestió. Recordo, faig un petit recordatori que en principi qualsevol
persona que vulgui, qualsevol regidor que vulgui demanar la paraula ho pot fer a través del
sistema d’aixecar la mà i en principi durant tot el Ple, la votació que faci el portaveu, en
principi si no es diu res en contra és el posicionament de tots els membres d’aquest grup.
D’acord? Passem a la part resolutòria.

I. PART RESOLUTÒRIA
ACORDS COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 1 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
ACORD 1.DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART.
104 BIS, APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES
BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA
CORPORACIÓ. (4ART TRIMESTRE 2020). AJT/35220/2019

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hi ha alguna qüestió? Això és un donar compte. Passem al punt número 2.

Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
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assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa, en compliment del que preveu l’art. 104 bis, apartat 6 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE al Ple per al seu
coneixement de l’informe, de 4 de desembre de 2020, emès pel Servei de Recursos
Humans relatiu a la plantilla del personal eventual, entre l’1 de setembre i el 30 de novembre
de 2020, signat per la tècnica assessora jurídica de recursos humans, que posa de manifest
que aquest Ajuntament compleix les determinacions de la Llei 7/1985, pel que fa al límit del
personal eventual, i que literalment diu:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de juny de 2019, va
determinar la plantilla de personal eventual, el seu nom, característiques i retribucions, de
conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, acord que es va publicar al BOPB de 2 de juliol de 2019 (CVE
2019023456) i al DOGC de 4 de juliol de 2019 (CVE-DOGC-B-19177080-2019).
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 20 de desembre de 2019, va acordar l’aprovació inicial
del pressupost per a 2020, el règim retributiu i la plantilla de personal al servei de
l’Ajuntament, que inclou el personal eventual. Acord que va ser declarat aprovat
definitivament, el 20 de gener de 2020, segons resolució del tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda núm. 1399/2020 de 6 de febrer, i que es va
publicar al BOP de 22 de gener de 2020.
L’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local,
estableix els límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del llocs de treball
del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població superior
a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en les seves plantilles
llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà excedir el dels regidors de
la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret 743/2019, de 20 de
desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del
padró municipal referida a l’1 de gener de 2019 és de 264.923 habitants i, en conseqüència,
per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral
General, el número de regidors que integren l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat és de
27.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l’establert a l’article 104 bis, punt 6,
que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb caràcter trimestral del
compliment del que es preveu en aquest article.
S’INFORMA,
1.- La plantilla i relació de llocs de treball de personal eventual entre l’1 de setembre de
2020 i el 30 de novembre de 2020, és la següent:
PERSONAL EVENTUAL

total
ocupades

total
vacants

SUMA

ASSESSOR/A
D’ALCALDIA

1

1

2

Assessor/a d’alcaldia
Vacant

Alcaldia- Presidència

1
1
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ASSESSOR/A NIVELL- 1

2

2

1

8

Àrea
d’Educació,
amb
l’assessorament a l’Alcaldia
en la coordinació per a
l’execució i implantació del 1
Pla de Regeneració Urbana
Integral al barri de les Planes,
Blocs Florida
Àrea
de
Planificació
Estratègica,
Econòmica, 1
Joventut i Esport

Assessor/a nivell - 1

Assessor/a – nivell -1
ASSESSOR/A NIVELL- 2

7

Assessor/a nivell - 2

Àrea d’Ocupació, Empresa,
1
Turisme i Economia Social

Assessor/a nivell - 2

Alcaldia- Presidència

1

Espai
Públic,
Habitatge,
1
Urbanisme i Sostenibilitat
Espai
Públic,
Habitatge,
1
Urbanisme i Sostenibilitat

Assessor/a nivell - 2
Assessor/a nivell - 2
Assessor/a nivell - 2

Àrea d’Equitat i Drets Socials

1

Àrea d’Educació, Esport i
1
Joventut
Àrea
de
Planificació
Estratègica,
Econòmica, 1
Joventut i Esport

Assessor/a nivell - 2
Assessor/a nivell - 2
Vacant

1

ASSESSOR/A NIVELL- 3

4

Assessor/a nivell - 3

Àrea d’Equitat i Drets Socials

1

Assessor/a nivell - 3

Àrea d’Innovació i Cultura

1

Assessor/a nivell - 3

Regidoria- Dte. II

1

Assessor/a nivell - 3

Alcaldia- Presidència

1

Vacants

3

7

3

ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS
Assessor/a
Municipals
Assessor/a
Municipals
Assessor/a
Municipals
Assessor/a
Municipals
Assessor/a
Municipals

0

Grups
Grups
Grups

5

Grup Municipal PSC

1

Grup Municipal ERC

1

Grup Municipal C’S

1

0

5

Grups Grup Municipal LHECP1
ECG
Grups
Grup Municipal PP
1
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TOTAL

19

5

24

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions són les acordades pel Ple en sessió de 21
de juny de 2019 (BOPB de 2/07/2019 i DOGC de 04/07/2019) per als respectius llocs de
treball.
3.- A data 30 de novembre, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al
personal eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, al estar integrada la plantilla d’aquest personal per un total de 24
places, inferior al nombre de regidors que és de 27.”
El Ple, amb el dictamen previ de la Comissió permanent de presidència:
ÚNIC: Es dóna per assabentat de l’informe trimestral relatiu al personal eventual, en
compliment de l’obligació legal prevista per a l’Alcaldia a l’art. 104.bis, apartat 6, de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el número de llocs de treball
reservats a personal eventual es farà públic a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 2 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 2.DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 10914/2020, DE 9
DE DESEMBRE, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LA
COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. AJT/36931/2019

SRA. ALCALDESSA
El mateix. No em consta cap petició de paraula. És un donar compte. Per tant passem el
punt següent, número 3.

Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
sessió. El text de l’acord és el següent:
“L’Alcaldessa, en compliment del què preveu l’article 20 del Reglament orgànic dels òrgans
de defensa de la ciutadania davant l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i
Comissió de Suggeriments i Reclamacions, DÓNA compte al Ple del Decret de l’Alcaldia
número 10914/2020, de 9 de desembre, que, sense incloure el peu de recurs, literalment
diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA PER MODIFICAR LA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LA
COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS DETERMINADA ACTUALMENT
PELS DECRETS 5717/2019, DE 26 DE JUNY i 994/2020, DE 31 DE GENER.
AJT/36931/2019
ATÈS que l’article 14 del Reglament orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i
Reclamacions vigent (en endavant RODCLH), publicat al BOPB de 22.08.2017, estableix la
composició de la comissió de suggeriments i reclamacions i que entre els seus vocals hi
haurà un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups polítics municipals del
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consistori i, si s’escau, els/les regidors/es no adscrits/es i dos/dues representants del
Consell de Ciutat, designats/des pel seu Plenari d’entre els/les membres que no tinguin la
condició de regidors/es de la Corporació.
VIST que per Decret de l’Alcaldia 5717/2019, de 26 de juny, es va delegar la Presidència de
la Comissió de Suggeriments i Reclamacions i es va concretar la composició nominal de
conformitat amb les previsions de l’article 18 del reglament, i que aquesta composició es va
modificar pel Decret de l’Alcaldia 994/2020, de 31 de gener.
VIST que l’article 18.a del RODCLH, determina que els/les vocals, regidors/es membres de
la corporació, seran designats/des i revocats/des lliurement per escrit dels/de les portaveus
dels respectius grups polítics municipals, d’entre els/les regidors/es que integren el seu
grup, designació que podrà incloure un/a regidor/a vocal titular i un/a regidor/a vocal suplent,
que actuaran de manera indistinta a la Comissió.
VIST l’escrit de 2 de desembre de 2020, registrat d’entrada en la mateixa data, amb el
numero E/95294/2020, signat pel portaveu del grup polític municipal de Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía, en el que es comunica la modificació de la representació d’aquest grup
polític en la Comissió de Suggeriments i Reclamacions.
VIST que l’article 20 del reglament estableix que l’Alcaldia per mitjà de Decret concretarà la
composició nominal de la comissió i d’aquest es donarà compte al Ple en la primera sessió
que tingui lloc.
L’Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que li confereix l’article 20 del reglament
orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat: Síndic/a i comissió de suggeriments i reclamacions, vigent,
HE RESOLT:
PRIMER.- MODIFICAR l’actual composició de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions de
L’Hospitalet, en relació als/ a les vocals membres de la corporació, pel canvi en la
representació del grup polític municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadanía.
SEGON.- CONFIRMAR la vigència de la delegació de la Presidència i de la resta de
nomenaments efectuats als Decrets 5717/2019, de 26 de juny, i 994/2020, de 31 de gener, i
CONCRETAR que la nova composició de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, que
inclou la modificació recollida a l’apartat anterior, és la següent:
- Presidenta: Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo
- Vicepresidenta: Sra. Sonia Esplugas González (designada per acord de la Comissió
en sessió extraordinària de 18 de juliol de 2019)
- Vocals:
 Membres de la Corporació:
a) Per part del grup polític municipal del PSC:
Vocal titular: Sra. M. Teresa Revilla Sánchez
Vocal suplent: Sra. Laura García Manota
b) Per part del grup polític municipal d’ERC-AM:
Vocal titular: Sr. Antoni Garcia i Acero
Vocal suplent: Sr. Jorge García i Muñoz
c) Per part del grup polític municipal de Cs:
Vocal titular: Sr. Jesús Amadeo Martín González
Vocal suplent: Sr. Rainaldo Ruiz Narváez
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d) Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG:
Vocal titular: Sra. Ana M. González Montes
Vocal suplent: Sra. Núria Lozano Montoya
e) Per part del grup polític municipal del PP:
Vocal titular: Sra. Sonia Esplugas González (Vicepresidenta)
 Membres del Consell de Ciutat:
Sr. J. S. A.
Sr. J. M. P. i B.
Secretaria: M. Teresa Redondo del Pozo, Secretaria general del Ple, sense perjudici de la
facultat de delegació prevista a l’article 19 del RODCLH.
TERCER.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement i als efectes adients, de conformitat amb el que determina l’article 20 del
RODCLH.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, als/a les portaveus dels
grups polítics municipals, a la Síndica de Greuges de L’Hospitalet, i fer-ho públic al portal de
la transparència municipal, en compliment del que determina l’article 8.1.a) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
de Catalunya.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret al Sr. Miguel Manuel Garcia Valle i al Sr. Jesús
Amadeo Martín González, els quals poden interposar el recurs que figura a continuació
../..”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 3 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 3.DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR DE
LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. AJT/47054/2020

SRA. ALCALDESSA
Tampoc em consta cap petició de paraula, també és un donar compte. Per tant passem al
punt següent que és el número 4.

Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
sessió. El text de l’acord és el següent:
“ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 9 d’octubre de 2020 va aprovar
inicialment la modificació del reglament orgànic de govern i administració de l’Ajuntament i
que durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions, mitjançant Decret
de l’Alcaldia 10755/2020, de 2 de desembre, es va declarar elevada a definitiva l’aprovació
de la modificació.
ES DONA COMPTE AL PLE que està previst que al BOPB de 28 de desembre de 2021, es
publiqui el text amb els preceptes que ha estat modificats del reglament orgànic de govern i
administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i que de conformitat amb les
disposicions de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim i local i el
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, la vigència de les dites modificacions s’iniciarà amb efectes del dia 29 de
desembre de 2021.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 4 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 10584/2020, DE 26
DE NOVEMBRE, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB LA COVID19. AJT/63396/2020

SRA. ALCALDESSA
No tinc constància de cap petició de paraula, és un donar compte. Passem al punt següent
que és el número 5.

Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
sessió. El text de l’acord és el següent:
“L’Alcaldessa – Presidenta, en exercici de la facultat que li atorga l’article 124.4. h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE al Ple, del
següent:
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 10584/2020, de 26 de novembre, pel qual s’adopten mesures
preventives i es deixa sense efecte el Decret d’Alcaldia núm. 9508/2020, de 30 d’octubre.
ATÈS que el citat Decret van ser dictat en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de Règim local, pel qual s’atorga competència a l’Alcaldia
per adoptar les mesures necessàries i adequades en casos d’extraordinària i urgent
necessitat, donant compte immediata al Ple.
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’Assessoria Jurídica el 4 de desembre de 2020.
A proposta de l’Alcaldia – Presidència, previ dictamen de la comissió permanent de
Presidència, es dóna compte al Ple de:
ACORDA:
PRIMER.- El decret dictat per l’Alcaldia - Presidència de mesures extraordinàries derivades
de la COVID-19 Núm. 10584/2020, de 26 de novembre, pel qual s’adopten mesures
preventives i es deixa sense efecte el Decret d’Alcaldia núm. 9508/2020, de 30 d’octubre
(exp. 63396/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- ADOPTAR, des de la data d’aquest Decret i durant el termini de vigència de
la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre i de les Resolucions anteriors vigents i
aplicables, incloent les seves possibles pròrrogues, les mesures preventives següents:
1. Horari general d’obertura al públic de les activitats permeses: s’estableixen
diferents franges:
 Entre les 06:00 hores i les 21:00 hores: general.
 Entre les 06:00 hores i les 21:30: activitats de restauració per a consum a
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l’establiment.
 Entre les 06:00 hores i les 22:00 hores: activitats culturals.
2. Activitats culturals d’arts escèniques i musicals com ara teatres, cinemes,
auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l’aire lliure (centres culturals,
Teatre Joventut, Escola Municipal de Música-Centre de les Arts, L’Auditori Barradas,
el Centre d’Art Tecla Sala, la Fundació Arranz Bravo, l’equipament d’Innovació Social
Torre Barrina i similars: S’AIXECA EL SEU TANCAMENT, condicionat al compliment
de les condicions següents:
 Horari d’obertura al públic entre les 06:00 fins les 22:00 hores.
 Limitació d’aforament del 50% de l’autoritzat i un nombre màxim de 500 persones
per sessió o actuació.
 Garantia d’una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o
altres sistemes de ventilació.
3. Instal·lacions i equipaments esportius: S’AIXECA EL SEU TANCAMENT, sempre
que estiguin supervisats i compleixin les condicions següents:
 Horari d’obertura al públic: entre les 06:00 hores i les 21.00 hores.
 Garantia de què no se supera el 50% de l’aforament autoritzat en les instal·lacions i
equipaments a l’aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipaments en espais
tancats, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives, com el públic
assistent.
 Establiment d’un control d’accés.
 Garantia d’una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o
altres sistemes de ventilació.
 Tancament dels vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de
piscina, si n’hi ha.
 Concertació de cita prèvia en els establiments i equipaments en espais tancats.
 Compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció
del Pla d’actuació del PROCICAT.
No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment
esportiu, tant de titularitat pública com a privada, així com a les instal·lacions i
equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional,
estatal i internacional.
4. Activitats de restauració als locals i establiments de les instal·lacions i
equipaments municipals: S’AIXECA LA SEVA SUSPENSIÓ, però condiciona al
compliment de les condicions següents:
 Horari d’obertura al públic: el de la pròpia instal·lació o equipament i com a màxim
entre les 06:00 hores i les 21:30 hores.
 El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
 En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància
mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o
agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant
ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de
dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules,
llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, entesa com a grup de persones
que conviuen sota el mateix sosté, podent incloure també persones cuidadores i/o
de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament
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social.
 S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte
per a persones que pertanyin a la “bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula
ha de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
 No es pot dur a terme servei en taula més enllà de les 21:30 hores. A partir
d’aquesta hora l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir
a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment, d’acord amb el règim horari
establert a l’apartat 5 d’aquesta Resolució.
 S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració
aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
5. Biblioteques: S’AIXECA LA LIMITACIÓ D’ACCÉS i s’estableix un límit d’aforament
del 50%, sense que en cap cas es puguin organitzar en aquests espais altres
activitats culturals amb assistència de públic. El seu horari d’obertura al públic serà,
com a màxim, entre les 06.00 hores i les 21.00 hores.
6. Arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts
visuals municipals: ES MODIFICA EL SEU LÍMIT D’AFORAMENT, passant del 33%
al 50%, sense que en cap cas es puguin organitzar en aquests espais altres activitats
culturals amb assistència de públic. El seu horari d’obertura al públic serà, com a
màxim, entre les 06.00 hores i les 21.00 hores.
7. Parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils: ES MANTÉ L’HORA
DE TANCAMENT a les 20 hores, podent obrir des de les 06.00 hores i seguint
sempre les pautes d’ús i manteniment aprovades pel PROCITAT per a aquests
espais.
8. Equipaments cívics: ES MANTÉ LA SUSPENSIÓ d’activitats cíviques i comunitàries
grupals de caràcter presencial realitzades en qualsevol equipament municipal, ja sigui
directament o mitjançant cessió a tercers (centres o casals cívics o culturals, casals
de gent gran, hotels d’entitats i similars), llevat que es facin per mitjans electrònics.
sense que això impliqui la presencialitat dels participants. Resten exclosos d’aquesta
suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de
suport juvenil, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents i
programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i
personals permeses en aquesta Resolució, com a menjadors de caràcter social,
perruqueria o podologia.
9. Congressos, convencions, fires comercials i festes majors: ES MANTÉ LA SEVA
SUSPENSIÓ.
10. Mercats ambulants dels divendres a Bellvitge i “Los Pajaritos” dels diumenges
a La Florida: ES MANTÉ LA LIMITACIÓ DE LA CAPACITAT DEL SEU AFORAMENT
MÀXIM al 30%, però condicionada al compliment de les mesures previstes al
corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del
PROCICAT. Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no es
podrà dur a terme aquesta activitat.
11. Celebració de matrimonis civils: ES MANTÉ LA LIMITACIÓ DE LA CAPACITAT
DEL SEU AFORAMENT MÀXIM al 30%, però condicionada al compliment de les
mesures establertes en el corresponent Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció
del Pla d’actuació del PROCICAT.
12. Altres mesures: ES MANTÉ L’AJORNAMENT de totes les competicions esportives
previstes de ser realitzades a L’Hospitalet de Llobregat, llevat les competicions oficials
d’àmbit estatal, internacional i professionals, que s’han de celebrar sense assistència
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de públic.
SEGON.- RATIFICAR les mesures preventives recollides a la resolució anterior que
hagin estat ordenades verbalment i portades a terme des del 23 de novembre de 2020
fins la data del present Decret.
TERCER.- DEIXAR SENSE EFECTE, des del 23 de novembre de 2020 el Decret
d’Alcaldia núm. 9508 /2020, de 30 d’octubre.
QUART.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima
difusió mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc,
en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de Règim local.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a
la representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals, S.A.”
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, Gabinet d’Alcaldia,
òrgans directius, caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals, S.A.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 5 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 5.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
ELS SOCIS DE FIRA 2000 SA: LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA CAMBRA
OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA, PER AL
FINANÇAMENT DE L’AMPLIACIÓ I RENOVACIÓ DELS ESPAIS FIRALS DE LA FIRA
INTERNACIONAL DE BARCELONA, APROVAT PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL
28.10.2020. AJT/67546/2020

SRA. ALCALDESSA
Tinc tres paraules que m’havien demanat. Sr. García, si vol aixecar la mà, em faria un favor.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
No funciona.
SRA. ALCALDESSA
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No pateixi. Ja prenc nota. Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Dar los buenos días a las personas que nos siguen a través de las
redes sociales y streaming.
Desde el Partido Popular nos vamos a abstener en este expediente. Los últimos meses,
raro ha sido el Pleno al que no ha venido un expediente relacionado con el tema de la Fira.
Llevamos dos Plenos que el equipo de gobierno nos plantea por un lado la reducción de
capital para hacer frente a las pérdidas, y por otro lado aportaciones extraordinarias, eso sí,
con años de retraso.
Primero nos traen al Pleno, como decía, la reducción de capital para pagar las pérdidas
acordadas en el año 2018 y nos lo traen dos años más tarde, en septiembre del año 2020.
Nos traen también la aprobación de un nuevo convenio de colaboración acordado el 28 de
noviembre del año 2019 y nos lo presentan casi un año más tarde. Ahora nos traen una
adenda de ese mismo convenio un mes más tarde.
Con todos los respetos, creemos que hay cierto descontrol por parte de las
administraciones. Hoy se nos plantea una modificación de los plazos pasando de los cinco
años a cuatro años. Eso sí, el importe en este caso no varía.
Compartimos los informes de Secretaría e Intervención en los que se asegura que no se
justifica adecuadamente en el expediente, la justificación y la evaluación de la rentabilidad
económica y social de las inversiones en las infraestructuras sociales, y más teniendo en
cuenta la situación socio-económico-financiera de la Fira que logra aportaciones de los
socios previstas en la adenda del convenio 2020 que deberían ser consideradas como
transferencias aplicables a ingresos y no como aportaciones de socios aplicables a fondos
propios.
Por tanto nosotros, como ya dijimos en su momento, estamos a favor de la ampliación de la
Fira porque entendíamos en su momento que era una oportunidad no solamente para la
ciudad, sino para los emprendedores de la ciudad y creaba puestos de trabajo y por tanto lo
considerábamos positivo.
La realidad ahora mismo ha cambiado. Debemos ser conscientes que no solamente nos ha
cambiado a nivel sanitario y a nivel social, sino que también a nivel económico y de cómo
nos planteamos y cómo se presentan a partir de ahora las ferias de muestras en nuestra
ciudad, pues deberíamos hacer una reflexión realmente sobre, más allá de estar de acuerdo
con la ampliación de la Fira, sino sobre todo a través de cómo se gestiona y cómo se
plantea un nuevo calendario, para poder hacer compatibles las necesidades que a día de
hoy se han presentado a raíz de la crisis sanitaria.
Por tanto desde el Partido Popular entendemos como positiva la ampliación de la Fira, pero
entendemos que deberíamos reflexionar todos juntos sobre el tema del calendario, y
realmente pararnos a debatir sobre la situación socio-financiera de la Fira, porque a día de
hoy parece un pozo sin fondo. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí gràcies. Bon dia. Hem anat parlant recurrentment aquest 2020 de la Fira de Barcelona i
avui se’ns porta a aprovació la concreció d’un acord de finançament que implicava abonar
més de 13 milions d’euros entre el 2020 i el 2021, com a resultat del nou conveni de
col·laboració.
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Es tracta d’inversions a realitzar en una societat mercantil amb insuficient finançament i que
fa impossible una gestió correcta i sanejada de la seva activitat, finançada amb derivats que
es preveu que generin pèrdues fins al 2035, i amb un pressupost 2020 directament a
pèrdues de més de 22 milions d’euros, en un exercici amb bona part de l’activitat firal
paralitzada sense percebre el cànon variable, amb una reducció del 50% del cànon fix, que
Fira Internacional abona a Fira 2000, i que es finança conforme a un Project Finance que és
un instrument que no garanteix una gestió pública més eficient, però sí majors costos de
finançament i processos més complexos i es fa mitjançant transferències de capital i no
mitjançant l’adquisició de capital, per tant, sense augment patrimonial per a L’Hospitalet, ni
cap contrapartida per part d’una societat destinatària que frega de continu la fallida tècnica,
sense cap garantia associada a destinar l’import d’aquestes transferències a la inversió
prevista al conveni, i no en canvi a finalitats diferents, sense deixar de banda l’existència
d’interessos contraposats entre els accionistes de Fira Internacional: Generalitat, Cambra de
Comerç i Ajuntament de Barcelona, i Fira 2000: els anteriors que són els majoritaris més
Ajuntament de L’Hospitalet, Diputació i Àrea Metropolitana, resolts amb una inversió de més
de 132 milions d’euros a càrrec de Fira 2000.
Segons l’informe de la Secretaria que figura a l’expedient no es considera jurídicament
justificada la participació de l’Ajuntament de L’Hospitalet en el finançament d’un projecte que
protegeix la llibertat d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona, el manteniment del seu
patrimoni afectat per la remodelació, del qual conserva la titularitat sobre el sòl, mentre el
finançament va a càrrec de Fira 2000.
És a dir, el conveni esdevé un instrument per a què tots els socis, també L’Hospitalet,
financin el projecte que acordin Fira Internacional i Barcelona, assumint la remodelació d’un
recinte que no gestionen i, en canvi, sorprenentment, el 28 de novembre d’enguany la Junta
d’accionistes de Fira 2000 aprova per unanimitat, és a dir, amb el vot a favor també del
representant de L’Hospitalet, la redacció del conveni de col·laboració per al finançament,
ampliació i renovació dels espais firals, que el que té fonamentalment per a la nostra ciutat
són costos.
Potser per això, com vostès tot sovint s’encarreguen de recordar, l’Ajuntament de Barcelona
aposta per projectes com aquest, perquè com sempre els traslladem des d’aquest grup
municipal, els representants de Barcelona han de vetllar pels interessos dels seus veïns, i
en canvi són els de L’Hospitalet els que haurien de vetllar pels interessos de les nostres
veïnes en aquesta Junta d’accionistes.
Vagi per endavant que L’Hospitalet En Comú Podem compartim la voluntat i el compromís
de treballar conjuntament per consolidar Fira Gran Via com a referent en l’organització
d’esdeveniments de rellevància en l’horitzó de contribuir al desenvolupament
econòmicament sostenible del territori.
I aquí hi ha la clau, la sostenibilitat. Perquè els compromisos que conté el protocol per
impulsar infraestructures referits a L’Hospitalet, dibuixen un model de ciutat no sostenible
social, econòmica, urbanística, ni mediambientalment, sense oblidar la contínua sagnia per
a les arques municipals a la que ja hem fet referència en Plens anteriors.
L’Hospitalet en Comú Podem no estem en contra de la Fira, però no compartim que
constatada la ineficiència de la gestió, ningú no plantegi urgentment un replantejament
seriós de la idoneïtat de l’actual model de gestió, necessari per vetllar per una més
adequada utilització dels recursos de la ciutadania.
En canvi es continua mantenint la necessitat d’invertir en una ampliació vinculada a
compromisos perjudicials per al teixit urbà de la nostra ciutat, negatius per a l’entorn i que
dibuixen un model de ciutat vinculat a projectes que està per veure si tenen viabilitat en el
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context actual, sense que estigui prou acreditada la seva rendibilitat econòmica i social, així
com tampoc l’impacte sobre l’activitat econòmica i la creació d’ocupació a la nostra ciutat,
que justifiquin la elevadíssim risc de la inversió.
No entenem que amb l’impacte que sobre el teixit productiu i l’ocupació està tenint la
pandèmia de la COVID-19, es destinin a aquest exercici 2021 pròxim, més de 7 milions
d’euros a la Fira, font d’ocupació eventual per la mateixa naturalesa de l’activitat econòmica,
en lloc de a l’impuls del teixit comercial i empresarial i l’economia social, com a jaciments
d’ocupació estable i amb drets.
En consonància amb els posicionaments expressats als Plens anteriors, així com en base a
l’anteriorment exposat, L’Hospitalet en Comú Podem ens pronunciarem desfavorablement
respecte a la proposta de dictamen número 5. Moltes gràcies.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Hola. Bon dia a tots. Bueno desde Ciudadanos estaríamos encantados de apoyar las
inversiones que hagan falta para ampliar y renovar la Fira, porque somos conscientes de
que es un motor económico de primer nivel para la ciudad. Pero tampoco podemos dar un
cheque en blanco si la gestión no es rigorosa, porque estamos hablando de muchísimo
dinero público que al Ayuntamiento le corresponde aportar. Estamos hablando de casi 9
millones y medio de euros, por lo que debemos garantizar que se gestionan de la forma más
eficiente posible.
Resultan preocupantes las advertencias que nos llegan desde la Secretaria general de este
ayuntamiento y luego también hablaremos de la Intervención. Literalmente el informe de
Secretaria nos dice que falta concreción del título que justifique la financiación de la
actuación en el recinto ferial de Montjuïc por parte de la mercantil Fira 2000, S.A., y se pone
aún más evidente que Fira 2000, S.A. asume la inversión de la remodelación del recinto
ferial que no gestiona, y se convierte en el instrumento por tal de que todos los socios
financien un proyecto que acuerdan el Ayuntamiento de Barcelona y Fira Internacional de
Barcelona sin concretar el título jurídico que habilita a la sociedad para destinar sus fondos
a la inversión en nuestros espacios, y con la garantía del mantenimiento de la titularidad
pública municipal del Ayuntamiento de Barcelona.
En atención a estas circunstancias no se considera justificable la participación del
Ayuntamiento de L’Hospitalet en la financiación de este proyecto que protege la libertad de
actuación del Ayuntamiento de Barcelona, con lo cual el mantenimiento de su patrimonio
afectado por la remodelación, a pesar de que la financiación de la actuación se lleva
íntegramente a cabo por la sociedad Fira 2000 con la aportación de todos sus socios.
En resumen, todos los representantes que estamos aquí, los 27 concejales de este
consistorio, debemos velar por los intereses de los ciudadanos y obviamente del
Ayuntamiento de L’Hospitalet. ¿Podría ser que estuviéramos aprobando un convenio que
vela de forma desigual por los intereses de las diferentes administraciones implicadas y
primando los intereses del Ayuntamiento de Barcelona? No tiene ningún sentido. ¿o
debemos concluir que nuestra Alcaldesa no ha velado suficientemente por los intereses del
Ayuntamiento de L’Hospitalet? Agradeceríamos que nos lo aclare.
También nos preocupan además las objeciones que hace la Intervención General de este
ayuntamiento. En su informe Intervención literalmente considera que no se justifican
adecuadamente en el expediente los aspectos siguientes: la justificación y evaluación de la
rentabilidad económica y social de las inversiones de las estructuras feriales y su impacto
en la actividad económica de la ciudad para mitigar el riesgo de las aportaciones previstas,
atendida la situación económica financiera de Fira 2000, S.A., debido a que no se
incorporan en el expediente los siguientes documentos: ni la memoria justificativa de la
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motivación de las inversiones a efectuar con el detalle de las anualidades de ejecución, ni la
aplicación y distribución de la financiación asociada, y tampoco se aporta el informe de la
dirección del servicio de hacienda, servicios centrales, programación y presupuestos sobre
la incorporación de las aportaciones municipales en el Plan de Inversiones Municipales y el
programa financiero.
El Sr. Belver seguramente que nos afirmará que esta inversión revertirá en la actividad
económica de la ciudad y desde este grupo municipal le preguntamos cómo lo podemos
saber si, según nos confirma la propia Intervención, no hay una justificación y evaluación de
la rentabilidad económica y social de estas inversiones en estas infraestructuras feriales y
su impacto en la actividad económica de la ciudad. ¿Es un acto de fe de 9 millones y medio
de euros?
La administración debe gestionar los recursos públicos con el máximo rigor y eficiencia
porque son limitados, y además es que vienen de los impuestos que con mucha dificultad
pagan los ciudadanos de L’Hospitalet. Desde este grupo municipal estaríamos encantados
de aprobar las inversiones que hagan falta en la Fira, pero si se justifican debidamente. No
vamos a dar cheques en blanco a unos gestores que encima no están dando muestras de
hacer una gestión perfecta precisamente. Este grupo municipal se va a abstener. Gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Com fem a cada Ple, començarem la nostra intervenció
reclamant la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Un nou Nadal de presos
polítics que passaran privats de llibertat, lluny de les seves famílies, únicament per defensar
el dret a decidir, per defensar la democràcia i per les seves idees republicanes.
Novament ens arriba en aquest Ple, un punt referent a la Fira de Barcelona. Des d’Esquerra
Republicana de Catalunya, tal i com hem fet en altres ocasions, hi votarem a favor. La Fira
de Barcelona és una institució de país, és una institució d’acord i de compromís, a la qual
s’han sumat les diferents administracions del nostre país de diferents colors polítics, que
també té el suport del teixit empresarial i de les diferents forces sindicals.
La Fira de Barcelona es troba a la nostra ciutat i això és una gran notícia perquè és una de
les millors plataformes per als negocis, per projectar les nostres empreses a nivell
internacional, i també per crear riquesa i coneixement. I creiem que aquestes inversions que
fem les diferents administracions públiques del nostre país a través de la Fira, són
necessàries per tal de poder projectar encara millor aquest centre de negocis internacional, i
poder recuperar el més aviat possible també la normalitat quan passi aquesta pandèmia, per
continuar sent un punt de referència internacional i ser un motor econòmic de la nostra
ciutat, també del conjunt de poblacions de l’àrea metropolitana i també del conjunt del nostre
país.
Per tant des d’Esquerra Republicana de Catalunya donarem suport a aquest dictamen que
avui ens presenten en aquest Ple.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Intento ser molt breu. Mirin, és cert i algú de vostès ho deia, també la
Sra. Sonia Esplugas, que en els últims mesos hem portat diversos acords referents a la Fira,
a l’assoliment dels compromisos d’un conveni que teníem anterior, i d’un nou conveni. I avui
el que portem és l’addenda d’aquest nou conveni que és en clau de futur. En aquesta
addenda del conveni figuren, entre d’altres qüestions, les aportacions que haurà de fer
aquest ajuntament entre l’any 2022 i 2026. Evidentment en funció de les previsions de
l’ampliació del recinte firal de la Fira a la ciutat de L’Hospitalet i en proporció a la participació
de les diferents institucions doncs li correspon a l’Ajuntament.
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S’han dit algunes coses jo crec que fins i tot algunes contradictòries i altres que posaven en
dubte coses que jo crec que qualsevol ciutadà de L’Hospitalet tindria una resposta evident,
sense necessitat de tenir ni cap informe, ni cap informació addicional. Algú dubta que la Fira
ha estat i és el motor que ha tirat del carro del desenvolupament del Districte Econòmic, la
plaça Europa i tota l’activació econòmica d’aquell eix? Algú diu, home, no queda prou
acreditat que la Fira tingui un impacte positiu en la ciutat perquè no tenim un informe.
Doncs miri, jo sense informe ja li dic que entre tenir una deixalleria o tenir un magatzem de
pneumàtics, que és el què hi havia on és ara la Fira, o tenir la Fira Internacional de
Barcelona, crec que no necessitem un informe perquè ens digui que l’impacte és prou
positiu. És evident. Això és un acord de país d’aquells que fan molta falta, i ens en farien
falta molts més.
En aquest acord que es va signar en el mes de febrer, de totes les institucions, de la
Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona, de la Fira, de l’Àrea Metropolitana,
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de L’Hospitalet. Amb tot aquest acord institucional el
que es fa és una aposta per la Fira, però es fa una aposta també per l’economia, es fa una
aposta per l’ocupació, es fa una aposta per la diversificació, per la internacionalització, però
no la internacionalització de la Fira, sinó la internacionalització de la nostra economia i per
tant de les nostres empreses, de les empreses grans, mitjanes i petites.
Algú creu que el Districte Econòmic de la nostra ciutat seria el que és, si no fos allà la Fira?
És evident que tot el que ha passat o bona part del que ha passat en aquell entorn ha estat
gràcies a la decisió que es va prendre en el seu moment i l’impuls que es va fer també des
d’aquest Ajuntament perquè s’hi instal·lés la Fira, que aquesta fira es convertís en Fira Gran
Via de Barcelona.
És contradictori que en un Ple fem una moció demanant que el recinte sigui Fira de
L’Hospitalet i que en un altre Ple diguem que no volem participar amb diners en l’ampliació.
Escolti, no miri, participem, creiem en aquest model, creiem que és un model d’èxit, creiem
que és un model que ens ha de portar encara més èxits, que l’ampliació de la Fira
comportarà situar el recinte firal en el primer nivell de les fires a nivell europeu, arribant als
300.000 metres de sales d’exposició i amb tots els serveis annexes. Creiem que aquesta és
l’aposta.
És evident que si fem una valoració d’aquest any 2020 absolutament extraordinari, però no
per a la Fira sinó per a tots els sectors econòmics, el resultat no serà massa lluït.
Evidentment, però quin sector en aquest any 2020 pot treure pit? Cap. Per tant el que hem
de fer és una aposta, una aposta de futur. Aquest govern municipal continua creient i
apostant pel model de desenvolupament que significa la Fira al Districte Econòmic i la plaça
Europa, i en base a aquest convenciment és que es porta a debat i aprovació aquest acord
avui al Ple.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, molt breument Sra. Alcaldessa. No hem situat que no tingui cap impacte, el que hem
situat és que aquest impacte no està concretat, no està quantificat, i hi ha tot un seguit de
qüestions que sí que són evidents.
A Barcelona s’ha anat generant tot un teixit productiu al voltant de la Fira i molt especialment
el que té a veure amb les comunicacions digitals, però també amb d’altres sectors
productius. No tenim constància de quantes d’aquestes empreses, que formen part
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d’aquests pols productius, estan ubicades a la nostra ciutat, però la veritat és que la
informació que tenim és que no són gaires, i el mateix pel que fa al volum d’ocupació,
perquè una activitat com la Fira que és intermitent per definició, genera ocupació de caràcter
eventual i això incrementa la precarietat i la inestabilitat als llocs de treball.
I una última equació, està molt bé buscar la internacionalització de les empreses com a
objectiu, però també cal buscar la internacionalització de la reputació de la ciutat, i quantes
de les empreses que vénen a les fires que tenen lloc a Fira Gran Via, saben que vénen a la
ciutat de L’Hospitalet? Intuïm que ben poques, per no dir cap.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Sr. Belver, no ponemos en duda y de hecho lo hemos mostrado siempre que hemos tenido
ocasión, nuestro apoyo a la Fira y al desarrollo económico que conlleva y no puede
ponernos en el extremo opuesto del discurso.
Simplemente yo creo, bueno, creemos que por la envergadura de las inversiones no se
puede estar ya pensando que hacemos una apuesta, claro que hacemos una apuesta, pero
hay que ser serios y transparentes con el dinero público y lo que hay que hacer es…, el
primer año puede ser que no, pero estamos haciendo constantemente aportaciones porque
la Fira es una apuesta y L’Hospitalet hace una apuesta por la Fira, pero hay que ser serios y
rigorosos y hacer los estudios que haga falta, no está de más cuantificar un poco cuanto
revierte en la ciudad, incluso para incrementar esa inversión o para no incrementarla o para
tomar decisiones desde el rigor y desde la información, porque hoy en día se tienen los
medios, y creemos que es súper importante a estos volúmenes, que estamos hablando de
muchos millones que probablemente revertirán más en la ciudad, pero para poder decirlo
con conocimiento de causa.
No se puede estar año tras año sospechando que sí que revierte. Pues claro que revertirá,
pero vamos a ver en cuanto revierte. Y esto cuesta mucho dinero que viene de los
impuestos, años como éste que evidentemente no tendrá un retorno esta inversión puesto
que la Fira está como está, ya veremos cómo estará en años siguientes, será una apuesta,
pero en base a estos números podrá ser justificable esta apuesta y confíen en nuestro
grupo municipal para apoyar lo que haga falta, pero es que no lo decimos nosotros, ya lo
dice la Intervención. Vamos a hacer las cosas bien. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Yo puedo estar de acuerdo, Sra. Esteban, en que usted me diga, a mí me gustaría conocer
hasta el último detalle o el detalle de cuál es el retorno en clave económica en el conjunto
de la ciudad. Pues mire, en el Distrito Económico significa aproximadamente el 35% del IAE
que se paga en la ciudad. Todo el desarrollo hotelero y toda la actividad hotelera y hostelera
que se genera alrededor que antes no existía, ahí lo tienen. El hecho de tener los nudos de
comunicación y tener todas las empresas que se dedican a la comunicación, Orange,
Vodafone, el CTTI de la Generalitat, en ese entorno, al que también hacía mención la Sra.
Lozano, en los entornos de telecomunicaciones que antes evidentemente no existían. Ahí
tiene usted el retorno. Todo eso es el retorno.
Es que el retorno, como también decía usted, evidentemente no solo retorno en dinero
directo, evidentemente, que la Fira también paga impuestos, pero es igual, olvidemos eso.
El retorno que tiene en el volumen de actividad económica generada, multiplica por mucho
la inversión realizada, por mucho, y de manera constante todos los años, todos los años,
porque supongo, como les decía antes, que tenemos claro que Fira ha hecho de imán, de
motor, de tractor, llámenle ustedes como quieran, de toda la actividad que se genera en
Distrito Económico y Plaza Europa. Ese es el retorno.
¿Queremos llegar a la cuantificación exacta? Los datos están, los datos los tienen ustedes
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en cuanto a participación impositiva, en cuanto a puestos de trabajo localizados en todas las
empresas que hay allí. Todo eso es información que existe, que podemos condensar en un
documento y compartirlo, faltaría más, pero que toda esa información evidentemente existe
y que es altamente positiva.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 5 de l’ordre del dia, que s’aprova
amb el resultat següent: 19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío
del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito,
M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga
Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz,
Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; amb 4 vots d’abstenció dels
representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i
amb 3 vots en contra dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de
la votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal
de Cs, adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, Francesc J. Belver i Vallés, en exercici de les facultats delegades en les
matèries pròpies de l’Àrea d’Alcaldia-Presidència que li atorga el Decret 6389/2020, de 3 de
juliol, publicat al BOPB de 13 de juliol de 2020, proposa a la Comissió Permanent de
Presidència, el següent dictamen:
ATÈS que l’ajuntament en Ple en sessió de 28 d’octubre de 2020, va aprovar el “Conveni de
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per al finançament de
l’ampliació i renovació dels espais firals de la fira internacional de Barcelona” i els seus
Annexos I: Project Finance i l’Annex II: Conveni entre Fira Internacional de Barcelona i Fira
2000 SA, que contemplava diferents compromisos entre els socis relatius al finançament de la
mercantil FIRA 2000 SA, que es va tramitar a l’expedient AJT/53582/2020.
ATÈS que el Pacte Primer apartat II del Conveni prèvia un nou Conveni per a les aportacions
per al període 2022-2026 que concretés específicament la forma jurídica de la referida
aportació.
ATÈS que l’ADDENDA presentada modifica el Conveni en relació als períodes de
finançament previstos que passen de quinquennals a quadriennals i complementa altres
determinacions del Conveni aprovat.
Vistos els informes incorporats a l’expedient de la Secretaria General del Ple, LH 46/2020 i
l’informe de la Intervenció General Municipal 181/2020, amb les observacions que hi consten.
El Ple de l’Ajuntament, previ el dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, de
conformitat amb els articles 123.1.f) en relació amb l’article 123.2 i l’article 123.1.p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el 174 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, amb el quòrum de la majoria absoluta,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR L’ADDENDA al conveni de Col·laboració, acordat per la Junta General
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extraordinària i universal de la societat FIRA 2000 SA de 28 de novembre de 2019, a signar
entre els socis que conformen el seu accionariat: La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de
Barcelona per al Finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona que es transcriu a
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA
PER AL FINANÇAMENT DE L’AMPLIACIÓ I RENOVACIÓ DELS ESPAIS FIRALS DE LA
FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA
L’Hospitalet de Llobregat,

de

de

REUNITS
Sr./a ............... en representació de la Generalitat de Catalunya
Sr./a .............. en representació de l’Ajuntament de Barcelona
Sr./a .............. en representació de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Sr./a .............. en representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Sr./a .............. en representació de la Diputació de Barcelona
Sr./a ............. en representació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Barcelona
Es reconeixen la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest Conveni i,
MANIFESTEN
Que, el 30 de juliol de 2015, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona,
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona van
signar un nou Conveni, com a continuïtat dels anteriors convenis de data 21 de juliol de 2006 i
el de 17 de desembre de 2010, en virtut del qual les institucions signants es comprometien a
fer les aportacions necessàries a Fira 2000 S.A., en el període 2017-2021.
Que, en el Pacte segon del referit Conveni, les administracions públiques que el varen
subscriure es comprometen a signar un nou Conveni l’any 2020, per tal de fixar el calendari i
distribució entre accionistes de les futures aportacions a Fira 2000 S.A..
Que, el 13 de febrer de 2019, es va signar un Protocol Institucional per impulsar un nou
projecte per renovar i ampliar els recintes firals de Montjuic i Gran Via de l’Hospitalet de
Llobregat.
Que, en aquest Protocol, entre d’altres acords, en l’apartat 8è es diu que “en el termini màxim
de sis (6) mesos des de la signatura d’aquest protocol les parts s’obliguen a:
- Subscriure un nou pacte d’accionistes de Fira 2000 S.A. d’acord amb el “project-finance” que
s’hagi preparat i acordat entre les parts i que renovi i ampliï el pacte existent i vigent en
aquest moment”.
Que, en data 28 de novembre de 2019, en compliment del Protocol Institucional signat, la
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Junta General Extraordinària d’accionistes, va aprovar per unanimitat la redacció d’un
CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT DE L’AMPLIACIÓ I RENOVACIÓ
DELS ESPAIS FIRALS, que té per objecte concretar les aportacions de les Institucions a Fira
2000 S.A., per executar les obres d’ampliació i renovació dels recintes firals de Gran Via i
Montjuic, per import total de 333.151.000 €, tal com consta en el Project Finance, que
s’adjunta com Annex.
Que, en el document aprovat pels accionistes de Fira 2000 S.A., es preveu una aportació per
part dels accionistes per import de 126.329.897,96 €, a efectuar durant el període 2022-2025,
i que a tal efecte, s’estableix que es signarà un Conveni durant el primer trimestre de l’any
2020, en el que es concretarà específicament la forma jurídica de la referida aportació.
Que, en conseqüència, i en compliment d’allò establert en el Protocol Institucional de 13 de
febrer de 2019 i l’acord de la Junta General Extraordinària de accionistes de Fira 2000 S.A.,
es formalitza el present Conveni amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER D’acord amb el detall que figura en el Project-Finance (annex I), el cost de les
obres d’ampliació i renovació dels recintes firals de Gran Via i Montjuïc, d’import total
333.151.000 €, seran finançats per les Institucions mitjançant transferències de capital,
d’acord amb els següents imports i calendari:
A. L’aportació per import de 126.329.897,96 € a efectuar durant el període 2022-2025, es
distribueix de la forma següent:
a) La Generalitat de Catalunya aportarà 66.988.574,60 €, de conformitat amb el següent
calendari:
16.747.143,65 € l’any 2022
16.747.143,65 € l’any 2023
16.747.143,65 € l’any 2024
16.747.143,65 € l’any 2025
b) L’Ajuntament de Barcelona aportarà 30.552.944,36 €, de conformitat amb el següent
calendari:
7.638.236,09 € l’any 2022
7.638.236,09 € l’any 2023
7.638.236,09 € l’any 2024
7.638.236,09 € l’any 2025
c) L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aportarà 9.428.644,88 €, de conformitat amb el
següent calendari:
2.357.161,22 € l’any 2022
2.357.161,22 € l’any 2023
2.357.161,22 € l’any 2024
2.357.161,22 € l’any 2025
d) L’Àrea Metropolitana de Barcelona aportarà 9.428.644,88 €, de conformitat amb el següent
calendari:
2.357.161,22 € l’any 2022
2.357.161,22 € l’any 2023
2.357.161,22 € l’any 2024
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2.357.161,22 € l’any 2025
e) La Diputació de Barcelona aportarà 9.428.644,88 €, de conformitat amb el següent
calendari:
2.357.161,22 € l’any 2022
2.357.161,22 € l’any 2023
2.357.161,22 € l’any 2024
2.357.161,22 € l’any 2025
f) La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona aportarà
502.444,36 €, de conformitat amb el següent calendari:
125.611,09 € l’any 2022
125.611,09 € l’any 2023
125.611,09 € l’any 2024
125.611,09 € l’any 2025
Aquestes aportacions es destinaran a la inversió necessària per l’ampliació dels espais firals i
en cap cas s’aplicaran a satisfer les despeses corrents de Fira 2000 S.A..
Per una altra banda, es sol·licitarà un nou finançament d’un préstec sindicat, o d’altre tipus,
d’import 175.000.000 € i un nou finançament del Banc Europeu d’Inversions per import de
175.000.000 €. Les noves condicions de finançament d’aquests préstecs hauran de ser
aprovades per la Generalitat de Catalunya amb caràcter previ a la formalització.
La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat presentaran un projecte per Montjuïc i Gran Via que pugui rebre fons fins a
30.000.000 € de la Unió Europea durant el període 2019-2026. Aquests ingressos estan
previstos en el “Project-Finance” que s’adjunta. Si aquesta quantitat fos superior a la prevista
en el Project-Finance es reduiran proporcionalment les aportacions dels accionistes. Si, pel
contrari, la quantitat fos inferior s’hauran d’augmentar les aportacions dels accionistes.
El Project-Finance preveu uns ingressos, entre els anys 2022-2026 de 31.000.000 €. En el
cas que durant aquest període, considerant el projecte de remodelació que defineixi
l’Ajuntament de Barcelona pels actuals espais firals de Montjuïc d’acord amb Fira
Internacional de Barcelona i d’acord amb el procés de participació, no s’assoleix aquesta
quantitat s’augmentaran les aportacions dels accionistes proporcionalment.
SEGON
Les institucions que signen aquest conveni es comprometen a signar un nou
conveni l’any 2025, que contempli l’obligació de les aportacions necessàries pel període
2026-2029, d’acord amb el “Project-Finance” actualitzat que s’adjunta com annex, així com
els successius convenis que recullin les obligacions de les aportacions necessàries de les
institucions fins a l’amortització completa dels préstecs atorgats, d’acord amb el següent
calendari d’aportacions:
2026-2029
2030-2033
2034-2037
2038-2041
2042-2045
2046-2047

139.929.897,96
121.729.897,96
111.156.627,35
101.636.815,53
90.575.243,68
42.643.810,92

En conseqüència, la concreció definitiva de les quantitats reflectides en aquest apartat i
l’obligació de les aportacions corresponents dependrà dels acords que s’hauran d’adoptar
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quadriennalment a la vista del Pla Financer actualitzat.
Aquestes quantitats seran assumides per cadascun dels accionistes de Fira 2000 S.A.
d’acord amb el percentatge de participació accionarial que té cada entitat en data 31 de
desembre de 2021, a excepció de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació que s’incorpora en el finançament d’aquest nou projecte, i que es concreta en el
següent quadre:
Aportacions per les parts signants d’aquest conveni:

Generalitat
Aj. Barcelona
Aj. Hospitalet
AMB
Diputació
Cambra
TOTAL

2022

2023

2024

16.747.144 €
7.638.236 €
2.357.161 €
2.357.161 €
2.357.161 €
125.611 €
31.582.474 €

16.747.144 €
7.638.236 €
2.357.161 €
2.357.161 €
2.357.161 €
125.611 €
31.582.474 €

16.747.144 €
7.638.236 €
2.357.161 €
2.357.161 €
2.357.161 €
125.611 €
31.582.474 €

2025

TOTAL

16.747.144 € 66.988.575 €
7.638.236 € 30.552.944 €
2.357.161 € 9.428.645 €
2.357.161 € 9.428.645 €
2.357.161 € 9.428.645 €
125.611 €
502.444 €
31.582.474 € 126.329.898
€

2026

2027
17.595.571 €

Aj. Barcelona

16.747.144
€
7.638.236 €

8.025.197 €

8.847.488 €

9.331.189 €

33.842.111 €

Aj. Hospitalet

2.357.161 €

2.476.577 €

2.730.337 €

2.879.607 €

10.443.682 €

AMB

2.357.161 €

2.476.577 €

2.730.337 €

2.879.607 €

10.443.682 €

Diputació

2.357.161 €

2.476.577 €

2.730.337 €

2.879.607 €

10.443.682 €

Cambra

125.611 €

131.975 €

145.497 €

153.452 €

556.535 €

TOTAL

31.582.474
€

33.182.474 €

2030

2031
14.838.182 €

Aj. Barcelona

11.444.474
€
5.219.731 €

6.767.574 €

9.089.339 €

8.363.787 €

29.440.432 €

Aj. Hospitalet

1.610.810 €

2.088.475 €

2.804.972 €

2.581.067 €

9.085.323 €

AMB

1.610.810 €

2.088.475 €

2.804.972 €

2.581.067 €

9.085.323 €

Diputació

1.610.810 €

2.088.475 €

2.804.972 €

2.581.067 €

9.085.323 €

85.839 €

111.293 €

149.475 €

137.543 €

484.149 €

21.582.474

27.982.474 €

Generalitat

Generalitat

Cambra
TOTAL

2028

2029

19.398.479 € 20.459.013 €

TOTAL

74.200.206 €

36.582.474 € 38.582.474 € 139.929.898 €

2032

2033

19.928.746 € 18.337.945 €

64.549.346 €

37.582.474 € 34.582.474 € 121.729.898 €
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€
2034

2035
14.626.076 €

Aj. Barcelona

16.747.144
€
7.638.236 €

6.670.834 €

6.428.984 €

6.139.266 €

26.877.320 €

Aj. Hospitalet

2.357.161 €

2.058.621 €

1.983.986 €

1.894.579 €

8.294.346 €

AMB

2.357.161 €

2.058.621 €

1.983.986 €

1.894.579 €

8.294.346 €

Diputació

2.357.161 €

2.058.621 €

1.983.986 €

1.894.579 €

8.294.346 €

Cambra

125.611 €

109.702 €

105.725 €

125.611 €

466.649 €

TOTAL

31.582.474
€

27.582.474 €

Generalitat

2036

2037

14.095.809 € 13.460.591 €

TOTAL

58.929.619 €

26.582.474 € 25.409.204 € 111.156.627 €

2038

2039

13.460.591 €

13.460.591 €

Aj. Barcelona

6.139.266 €

6.139.266 €

6.139.266 €

6.139.266 € 24.557.064 €

Aj. Hospitalet

1.894.579 €

1.894.579 €

1.894.579 €

1.894.579 € 7.578.315 €

AMB

1.894.579 €

1.894.579 €

1.894.579 €

1.894.579 € 7.578.315 €

Diputació

1.894.579 €

1.894.579 €

1.894.579 €

1.894.579 € 7.578.315 €

125.611 €

125.611 €

125.611 €

25.409.204 €

25.409.204 €

2042

2043

25.409.204 € 25.409.204 € 101.636.816
€
2044
2045
TOTAL

11.988.339 €

11.988.339 €

11.988.339 € 11.988.339 € 47.953.354 €

Aj. Barcelona

5.467.784 €

5.467.784 €

5.467.784 €

5.467.784 € 21.871.135 €

Aj. Hospitalet

1.687.359 €

1.687.359 €

1.687.359 €

1.687.359 € 6.749.437 €

AMB

1.687.359 €

1.687.359 €

1.687.359 €

1.687.359 € 6.749.437 €

Diputació

1.687.359 €

1.687.359 €

1.687.359 €

1.687.359 € 6.749.437 €

125.611 €

125.611 €

125.611 €

22.643.811 €

22.643.811 €

Generalitat

Cambra
TOTAL

Generalitat

Cambra
TOTAL

2046
Generalitat
Aj. Barcelona

2047

2040

2041

TOTAL

13.460.591 € 13.460.591 € 53.842.362 €

125.611 €

125.611 €

502.444 €

502.444 €

22.643.811 € 22.643.811 € 90.575.244 €
2048

2049

TOTAL

11.988.339 €

10.580.815 €

0€

0 € 22.569.153 €

5.467.784 €

4.825.824 €

0€

0 € 10.293.607 €

…/…

24

Aj. Hospitalet

1.687.359 €

1.489.250 €

0€

AMB

1.687.359 €

1.489.250 €

0€

3.176.609
€
0 € 3.176.609 €

Diputació

1.687.359 €

1.489.250 €

0€

0 € 3.176.609 €

125.611 €

125.611 €

0€

0€

22.643.811 €

20.000.000 €

0€

0 € 42.643.811 €

Cambra
TOTAL

0€

251.222 €

Com a conseqüència d’aquestes aportacions, La Cambra Oficial de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació reduirà la part corresponent de la seva participació en el capital social de
Fira 2000 S.A.. En aquest supòsit, els accionistes acordaran, per majoria, el mecanisme de
redistribució de les participacions que es redueixen de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació.
Un any abans de finalitzar cada període quadriennal d’aportacions, les parts signants
acordaran les noves aportacions obligatòries necessàries d’acord amb el Pla Financer
actualitzat que s’aportarà com a base de càlcul pel nou període.
En el supòsit que per aplicació de la normativa legal d’estabilitat pressupostaria algun
accionista no pogués realitzar l’aportació compromesa, aquesta es realitzarà en l’exercici
següent acumuladament a la que procedeixi en aquell any.
En el moment que es produeixi un desequilibri patrimonial de Fira 2000 S.A., s’acordarà una
reducció de capital amb compensació de pèrdues per tal de donar compliment a l’obligació
descrita en l’article 327 de la Llei de Societats de Capitals.
TERCER
L’Ajuntament de Barcelona definirà el projecte de remodelació urbanística
dels espais firals de Montjuic, d’acord amb Fira Internacional de Barcelona, i al resultat del
procés de participació corresponent. En tot cas, Fira 2000 S.A. no farà cap inversió en relació
a Montjuic fins que es concreti i aprovi el projecte de remodelació urbanística dels espais firals
de Montjuic.
L’Ajuntament de Barcelona acordarà amb Fira 2000 .A, la fórmula de gestió m s adequada
dels espais firals de Montjuïc, d’acord amb la proposta de remodelació urbanística definida i
garantint el manteniment de la titularitat pública municipal del sòl.
QUART
La Generalitat de Catalunya, a tra s del epartament de erritori i
ostenibilitat, impulsarà conjuntament amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat les
modificacions de planejament urbanístic que pugui suposar l’ampliació del recinte firal de
Gran ia en col laboració i coordinació amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’Ajuntament de Barcelona impulsarà la modificació de planejament urbanístic que pugui
suposar la remodelació dels espais firals de Montju c.
CINQUÈ
Les parts convenen que amb motiu de la commemoració del centenari de
l’Exposició Universal de 1929, el conjunt de les actuacions previstes als espais firals de
Montjuïc hauran d’estar culminades abans d’aquesta data i es posaran en funcionament
abans de la finalització del primer semestre de 2028. Pel que fa a l’ampliació del recinte firal
de Gran Via, a L’Hospitalet de Llobregat, es posarà en funcionament el tercer trimestre de
2023.
SISÈ La vigència i eficàcia del present Conveni queda condicionada suspensivament a què
s’aprovi pels corresponents òrgans competents de les Institucions signants.
I com a prova de conformitat signen tot seguit, en sis exemplars i a un sol efecte, en el lloc i la
data indicats a l’inici.
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SEGON.- AUTORITZAR la despesa pluriennal per un import total de NOU MILIONS
QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
UI AN A UI CÈN IM (9.428.644,88 €), a fa or de la societat Fira 2000 A., amb NIF
A60272705, per al finançament de l’ampliació i renovació dels espais firals de la Fira
Internacional de Barcelona, corresponent a les transferències de capital a portar a terme als
exercicis 2022, 2023, 2024 i 2025, per un import anual de 2.357.161,22 €, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 02 330 753.00.00 i dels documents de retenció de crèdit d’exercicis
futurs número: 2022: RC núm. 200033809A; 2023: RC núm. 200033811M; 2024: RC núm.
200033812Y i 2025: RC núm. 200033821S.
De conformitat amb el que determina l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització de
la despesa resta supeditada a la condició suspensiva de l’existència de consignació
adequada i suficient en els pressupostos municipals dels respectius pressupostos.
TERCER.- APROVAR que les disposicions de depeses corresponents a l’autorització de
despeses plurianuals detallades en l’apartat segon, siguin aprovades anualment per la Junta
de Govern Local, d’acord amb les competències que li atorga l’article 127.1 g) de la Llei de
Bases de règim local, prèvia aportació per part de FIRA 2000 SA, d’un informe donant compte
de l’estat d’execució de les inversions previstes en el pacte primer de l’addenda i de que les
transferències de capital no s’han aplicat a finançar despeses corrents.
Així mateix, requerir a FIRA 2000 SA, perquè anualment presenti a l’Ajuntament els estats i
comptes anuals auditats.
QUART. TRASLLADAR el precedent acord al Gabinet de l’alcaldia, a l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, a la Secretaria general del Ple, a la Intervenció
General Municipal, a la Tresoreria al Servei de Planificació i pressupostos i al Servei de
Comptabilitat, als efectes adients.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la societat Fira 2000, SA, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona, a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat del
punt 6 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 6.- APROVACIÓ DE LA DISOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET. AJT/67111/2020

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Molt bé, gràcies. Pel que fa al dictamen número 6, L’Hospitalet en Comú Podem va votar en
el seu moment favorablement respecte a la delegació de les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de l’IBI i l’IAE a favor de la Diputació de Barcelona, amb la lògica
conseqüència que aquesta delegació implicava que decaigués la capacitat de gestió
efectiva sobre aquests tributs de l’Organisme de gestió tributària, ja que no és possible
exercir-la per organisme interposat.
En canvi ens vam pronunciar desfavorablement respecte a la supressió de l’òrgan de gestió
com a resultat d’una amplíssima delegació de l’exercici de gestió en matèria tributària,
traspassant l’exercici de les seves competències a Tresoreria, creant una Vicetresoreria a
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aquest efecte.
Igualment ens van pronunciar en sentit contrari a la delegació de la recaptació de les multes
de trànsit i era un vot desfavorable que obeïa a diversos dubtes i alguna objecció. En primer
lloc perquè la delegació es va acordar per dos anys, malgrat que el seu impacte favorable
no començaria a produir-se fins al tercer any i en canvi assumíem el 100% de la despesa i
inversió necessàries al primer exercici.
En segon lloc, per la pèrdua d’immediatesa en la percepció d’ingressos en un moment de
tensió de tresoreria superior a l’habitual a causa de la pandèmia, també pel caràcter
graciable de les bestretes per Junta de Govern de la Diputació, i el cas de les multes de
trànsit perquè podia suposar una càrrega superior de feina per les vint funcionàries
municipals assignades a l’Oficina Tributària de la Diputació.
Entenem que la conseqüència lògica dels acords adoptats als Plens anteriors, és la
dissolució de l’Òrgan de gestió tributària, però donat el nostre posicionament polític i per ser
congruents amb els nostres actes, L’Hospitalet en Comú Podem ens posicionarem amb una
abstenció respecte a aquest dictamen. Moltes gràcies.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Muchas gracias Alcaldesa. En primer lugar me gustaría responder a las palabras del Sr.
Toni Garcia de Esquerra Republicana de Catalunya que aprovecha como casi todos los
Plenos, el último nos sorprendió, aprovecha para tergiversar unos hechos en relación con
los políticos que están presos por haber cometido delitos gravísimos contra el estado de
derecho. En España, le recordamos, no hay presos políticos. Hay políticos presos por
delinquir. Me gustaría recordar unas palabras de Ludwig Wittgenstein en las que decía que
los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, y me temo que los límites del
lenguaje del Sr. Toni García hacen su mundo muy pequeño.
Y ahora voy a entrar en el tema del punto sexto del orden del día que es la disolución del
Órgano de gestión tributaria del ayuntamiento de L’Hospitalet. Este acuerdo es el corolario
del que trajeron ustedes al Plenario, y que se aprobó con el voto contrario de nuestro grupo,
de la delegación de la gestión y recaudación de todos los tributos y las multas de tráfico en
la Diputación de Barcelona.
Eso es lo que traen hoy a este Pleno, la disolución, precisamente, del departamento de
gestión tributaria del ayuntamiento. Ciudadanos es partidario de adaptar y modernizar la
estructura organizativa del Ayuntamiento para poder dar un mejor servicio al ciudadano, y
es posible, digo que es posible, que el modelo que proponen ustedes pueda mejorar la
calidad del servicio, pero lo hacen a sabiendas de que eligen el camino más fácil,
sacrificando la responsabilidad que ha de asumir un municipio de gran población,
despreciando otras soluciones que supondrían necesariamente la reducción de la capacidad
de gestión integral de los ingresos municipales y con ello la desaparición del Tribunal
Económico Administrativo de L’Hospitalet. Ese tribunal es especialmente importante, es un
tribunal independiente que abre la vía a los ciudadanos para poder evitar la vía judicial del
contencioso administrativo, siempre más costosa y lenta, y a partir de enero esa posibilidad
desaparecerá.
No quiero desaprovechar la oportunidad para volver a echar una mirada histórica sobre el
departamento de gestión tributaria. Desde los años 90 hasta el 2012, este ayuntamiento
realizó un esfuerzo enorme para dotarse de un servicio de gestión tributaria adecuado a la
importancia del municipio. Ese servicio llegó a tener una dotación de 80 funcionarios, de los
que en la actualidad quedan en torno a la mitad. En el año 2018 se encargó a diferentes
directores de servicio que analizaran las aplicaciones informáticas existentes en el mercado,
para sustituir los actuales sistemas y obtuvo, a mediados del 2019, una propuesta que
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requería una inversión de 4 millones de euros. Dicho estudio preveía una mejora de la
recaudación del 20%. El gobierno municipal descartó esta posibilidad por razones
presupuestarias y de recursos humanos.
No olvidemos que se va a tener que hacer un gran esfuerzo para vincular la migración de
datos a la Diputación, y la comunicación permanente entre la Diputación y los diferentes
servicios afectados por la delegación. En fin, el segundo municipio de Cataluña se
descabalga de la formación de municipios de gran población con esta disolución del Órgano
de gestión tributaria. En definitiva, lo que se aprueba hoy es seguir el camino fácil, que
implica la consumación del fracaso del gobierno municipal en su apuesta por una gestión
integral de los impuestos y otros recursos propios, que nos devuelve a una situación previa
de los años 90. Nuestro voto será contrario a este dictamen. Muchas gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. En el darrer Ple on es va aprovar delegar a la Diputació de
Barcelona l’exercici de competències de la gestió de la liquidació i la inspecció i també la
recaptació de tributs i altres ingressos de l’Ajuntament, des d’Esquerra Republicana de
Catalunya ja vam manifestar que estàvem disposats a traspassar la gestió de certs impostos
municipals a la Diputació de Barcelona, però no en la seva totalitat. I és per aquest motiu i
sent conseqüents amb el nostre posicionament que vam tenir en el darrer Ple, el grup
municipal d’Esquerra Republicana s’abstindrà en aquest punt.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Algunes coses que s’han dit crec que val la pena puntualitzar-les perquè no són així.
Nosaltres tenim el que se’n diu Òrgan de gestió tributària a partir de l’aplicació de la norma
de municipi de gran població. Per tant, el Departament de gestió tributària tenia un òrgan
que exercia unes funcions determinades, més enllà de la prefectura del servei. El que en
aquests moments desapareix, per dir ho d’alguna manera, tal com diu es dissol, com diu el
dictamen, és l’Òrgan de gestió tributària. No desapareix, no es dissol el Departament de
gestió tributària. El Departament de gestió tributària continua funcionant.
Després un altre aspecte que ha de quedar clar, la responsabilitat no es delega, la
responsabilitat i qui determinarà la política fiscal d’aquesta ciutat, evidentment, serà el
govern municipal. Per tant, no es delega, no renuncia, no es trasllada la responsabilitat en
cap dels casos.
I després una qüestió que també va aparèixer en el Ple anterior i avui hem tornat a repetir
que és la dissolució del TEALH, del Tribunal Econòmic Administratiu. El Tribunal Econòmic
Administratiu no desapareix, continua funcionant i continua exercint les seves funcions,
independentment de qui fa la gestió perquè la responsabilitat i la titularitat tributària continua
estant en el municipi i en l’Ajuntament. Per tant, el TEALH continuarà exercint la seva funció
de primera instància en el moment de reclamacions en l’àmbit tributari.

SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha alguna qüestió més. A excepció del Partit Popular que no s’ha pronunciat en
quant a la votació. Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosotros nos vamos a abstener en este punto.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 6 de l’ordre del dia, que s’aprova
amb el resultat següent: 14 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
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Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío
del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito,
M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga
Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; amb 9 vots d’abstenció
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de
LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3 vots en contra
dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez
i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la votació, estant
absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptantse l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389, de
3 de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOP de 13 de juliol de 2020, per la present,
proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
VIST que per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Modernització dels governs locals, es
va afegir a la LBRL el Títol X (arts. 121 a 134), encarregat de regular el règim d’organització
i funcionament dels municipis de gran població. D’acord amb les previsions del citat Títol,
aquest règim especial s’aplica de forma directa i imperativa, entre altres, als municipis amb
població superior als 250.000 habitants, amb referència a l’1 de gener de l’any anterior a
l’inici de cada mandat. Per Reial decret 1612/2010, de 7 de desembre es van declarar les
xifres oficials de població referides a l’1 de gener de 2010 i es va establir la població
d’aquest municipi en 258.642 habitants, la qual cosa va comportar la necessària aplicació
del règim especial de gran població des del mandat 2011-2015. En base a això, per acord
del Ple municipal de 27 de juny de 2011 es va iniciar la tramitació dels expedients relatius al
canvi de règim d’organització municipal per a la seva adaptació al règim especial de
municipi de gran població.
VIST que per acord del Ple municipal de 25 d’octubre de 2011 i en base a l’article 135
LBRL, que habilita al Ple dels municipis de gran població per a crear un òrgan de gestió
tributària, responsable d’exercir, com a pròpies, les competències que a l’administració
tributària local li atribueix la legislació tributària, es va aprovar inicialment el Reglament
orgànic de govern i administració municipal, se’n va aprovar definitivament sense
al·legacions i se’n va publicar al BOPB de 12 de gener de 2012, en els quals articles 30 i 32
es regula l’Òrgan de Gestió Tributària.
VIST que per acord del Ple de 9 d’octubre de 2020 (AJT/47054/2020), es va aprovar la
modificació inicial del ROGA, en el sentit següent:
“1) Modificar l’apartat primer de l’article 30 del Reglament, que queda amb la següent
redacció:
<1. Són òrgans de gestió econòmic financera de l’Ajuntament: l’Òrgan de Programació i
Pressupostos, la Tresoreria Municipal i l’Òrgan de Gestió Tributària quan així ho acordi el
Ple municipal de conformitat amb l’article 135 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.>
2) Afegir una Disposició Addicional 3 amb el següent contingut:
<Cas que l’organització municipal no compti amb l’Òrgan de Gestió Tributària, no seran
d’aplicació les previsions dels articles 32 i 33 d’aquest Reglament, resultant d’aplicació les
previsions següents: a. La Tresoreria Municipal restarà directament adscrita a l’Àrea
competent per raó de la matèria segons es determini a la corresponent resolució
organitzativa de les Àrees municipals.
b. La Tresoreria Municipal portarà a terme necessàriament les funcions de recaptació de
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conformitat amb el que determina l’article 134 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local. Així mateix li correspondran la resta de les funcions que li atribueix
l’article 196 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 5 del Reial Decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació
de caràcter nacional.
c. La funcions de naturalesa tributària, distintes a la gestió d’ingressos, correspondran a la
Tresoreria Municipal, si no s’atribueixen organitzativament a altre òrgan o servei.>“
ATÈS que com que no es van rebre reclamacions durant el termini d’exposició pública, per
Decret 10755/2020, de 2 de desembre, es va declarar elevada a definitiva l’aprovació de la
modificació del ROGA i, en compliment de l’article 65.2 LBRL, en aquesta mateixa data es
va donar compta a la Subdelegació del Govern a Barcelona i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, havent de deixar transcórrer el termini
de 15 dies hàbils senyalat al citat precepte per a l’inici de la vigència de les modificacions
del ROGA, termini que va finalitzar el 21 de desembre de 2020.
VIST que per acord del Ple de 9 d’octubre de 2020 (AJT/47132/2020) es va delegar, a favor
de la Diputació de Barcelona, l’exercici de les competències de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic determinats en el citat acord, a través
de l’ens instrumental constituït a aquest efecte i denominat “Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, amb efectes de l’1 de gener de 2021, però condicionada a la
dissolució de l’Òrgan de Gestió Tributària per acord del Ple municipal.
VIST que per acord del Ple de 9 d’octubre de 2020 (AJT/47136/2020) es va delegar, a favor
de la Diputació de Barcelona, les funcions de recaptació de les multes en matèria de trànsit i
circulació de vehicles, a través de l’ens instrumental “Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona”, restant l’efectivitat d’aquesta delegació condicionada a la
dissolució de l’Òrgan de Gestió Tributària per acord del Ple municipal.
VIST que el 5 de novembre de 2020 s’ha rebut notificació de l’acord del Ple de la Diputació
de Barcelona de 29 d’octubre de 2020, d’acceptació de les citades delegacions.
VIST l’informe emès per la Gerència Municipal el 4 de desembre de 2020, on es considera
“procedent acordar l’extinció de l’Òrgan de gestió tributària de l’ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat en la data d’inici de vigor de la delegació (1 de gener de 2020) i, en
conseqüència, adoptar les mesures organitzatives necessàries per adaptar l’organització a
aquesta nova situació i atribuir als òrgans municipals a qui correspongui legalment les
competències que fins a la data li correspon exercir a l’òrgan de gestió tributària.”
VISTA la provisió emesa per la tinença d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports el 4 de desembre de 2020, per la qual es disposa que es
procedeixi a incoar el corresponent expedient administratiu als efectes d’aprovar la
supressió de l’Òrgan del Gestió Tributària de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
VIST l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica el 6 de desembre de 2020.
ATÈS que en aplicació de l’article 135.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de Règim local correspon al Ple municipal l’aprovació de la dissolució de l’Òrgan de
Gestió Tributària de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
El Ple municipal, a proposta de la tinença d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports,
ACORDA:
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PRIMER.- APROVAR la dissolució de l’Òrgan de Gestió Tributària de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat amb efectes de l’1 de gener de 2021.
SEGON.- ADOPTAR, abans de l’1 de gener de 2021, tots els acords i resolucions
municipals adients per tal de determinar els òrgans municipals competents per a exercir les
competències que l’article 135 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
Règim local, atorga a l’Òrgan de Gestió tributària i que no han estat delegades en la
Diputació de Barcelona.
TERCER.- PUBLICAR aquest acord a la seu electrònica municipal i a la pàgina web.
QUART.- COMUNICAR aquest acord al Gabinet d’Alcaldia, a la tinença d’alcaldia de l’Àrea
de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, a l’Òrgan de Gestió Tributària,
als òrgans directius, a la Tresoreria Municipal i al Tribunal Econòmic Administratiu de
L’Hospitalet.”

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ECONÒMICA, JOVENTUT I ESPORTS
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat del
punt 7 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
2021 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
AJT/60421/2020

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Per fer una presentació, una breu presentació del pressupost municipal
2021. Crec que no s’entendria de cap de les maneres el pressupost que avui portem a debat
i aprovació, si el separem del context en el que estem. Per tant, aquest context ens ha
marcat de manera molt rellevant quina és la conformació, quin és el pressupost que avui
presentem.
És un pressupost que en les seves quantitats globals es podria considerar d’una certa
continuïtat. Hi ha un diferencial entre el pressupost del 2021 i el pressupost que es va
presentar en el 2020 del 0,79%, com veuen amb una molt baixa diferenciació, però també
hem de tenir clar què és el que podríem dir un pressupost de contingència, un pressupost
de contingència en el que l’element de la COVID des del punt de vista d’impacte i per tant
de necessitat d’aturar aquest cop, de ser capaços de fer que aquests diferents elements que
han impactat i que estan impactant a la ciutat i als seus veïns i veïnes, o bé aturar los, i per
una altra banda ser capaços de rellançar, de fer un nou impuls de la ciutat. Afortunadament
el punt de partida és un punt de partida amb unes finances municipals prou sanejades, i on
la conformació del conjunt d’ingressos a partir dels quals es conforma el pressupost,
continua tenint un pes molt rellevant de més del 57% que són ingressos propis de
l’Ajuntament.
Dit tot això, el que hem de tenir en compte és que durant l’any 2020 ja hem tingut uns
impactes molt rellevants en el tema dels ingressos, i per tant aquest tema d’ingressos l’hem
també programat, l’hem previst inicialment en el pressupost de 2020, i aquesta baixada
d’ingressos és la que ens ha condicionat també la implantació de les polítiques de despesa.
És evident que a l’any 2021, el pacte de ciutat, aquest acord, aquest gran acord entre tots
els grups municipals, els sectors econòmics i el teixit social de la ciutat, serà el que marcarà,
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sí o sí, la senda, el camí de l’execució del pressupost. Aquest pacte de ciutat que té una
direcció molt clara en aquesta doble vessant d’aturar el cop per als sectors més afectats,
però també de rellançament de la ciutat, serà molt important i tindrà un valor absolutament
determinant en l’execució del pressupost.
El pressupost, com ja hem parlat amb el conjunt dels grups municipals quan hem estat
parlant del pressupost, saben vostès que nosaltres no hem volgut de cap de les maneres
incorporar al pressupost com a ingressos, coses que no tenim certesa de que seran i amb
quin volum seran. Sabem que hi ha un acord de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies amb el govern de l’Estat, on hi ha la voluntat de destinar 3.000 milions d’euros a
les administracions locals per poder fer front a la COVID. Sabem que hi ha uns fons
europeus de 140.000 milions d’euros, la meitat d’ells a través de crèdits, però l’altre meitat
no retornables i que per tant aquests aniran directament a l’economia, a poder rellançar, a
poder reactivar aquests sectors econòmics, especialment els més afectats durant la
pandèmia de la COVID, i finalment nosaltres en l’àmbit de l’ingrés, el que hem fet és un
manteniment dels ingressos en quant a impostos, taxes i preus públics, a excepció feta de
dos elements: un, ajudar en la mesura del possible els sectors més afectats de la ciutat, per
una banda amb la reducció de les taxes de vetlladors, terrasses i demés als restaurants i
bars de la nostra ciutat, i de la reducció també al sector comercial i industrial de la taxa de
recollida d’escombraries en un 15%, i per una altra banda, el que s’ha incrementat ha estat
la penalització en l’ús del vehicle privat i sobretot la del vehicle privat per a aquells que fan
infraccions en circulació o en aparcaments. El servei de grua és el que es veu incrementat i
la taxa o el preu públic dels aparcaments de pagament. Aquests són els elements
diferencials en la política d’ingressos.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular votará en contra de estos presupuestos porque
creemos que son unos presupuestos conservadores, no reflejan la difícil situación
económica que todas las previsiones auguran para el año 2021. Como el propio Teniente de
alcalde explicaba, son unas cuentas continuistas, cuando la realidad y las necesidades han
cambiado por lo que supone el mantenimiento de la presión fiscal de los años anteriores.
Creemos además que no son unos presupuestos centrados en dar respuesta a las cosas
que verdaderamente importan ahora, como es ayudar a nuestros vecinos a superar una
crisis económica y a paliar la situación extrema que sufren los colectivos más vulnerables,
atendiendo que se mantiene precisamente esa presión fiscal.
Parece que ustedes desoyen al Banco de España que estima que el paro crecerá el
próximo año 2021 hasta el 18%, de la misma manera estima que hasta el 10% de las
empresas serán inviables por la crisis sanitaria. La caída de la actividad de las empresas
por la crisis del COVID ha hecho que se eleve desde el 14 al 40% la proporción de
empresas cuyos ingresos son insuficientes para pagar los intereses de sus deudas. Es lo
que el Banco de España llama a las empresas, compresión financiera elevada y entonces
alcanza a casi un 72% de los negocios, básicamente en hostelería, restauración y ocio.
El propio gobierno municipal reconoce cuando presenta estos presupuestos municipales,
que son unos presupuestos “poco creíbles”, puesto que en este caso el Sr. Belver nos lo
pone fácil este año, porque además asegura que dentro de quince meses, cuando hagamos
la liquidación del presupuesto, cuando se haga la liquidación de este presupuesto, será
francamente diferente ya que se incorporarán los presuntos fondos a los que hacía
referencia el Sr. Belver. Si además le sumamos las constantes desviaciones de crédito, las
modificaciones de créditos, al final tenemos la impresión de que un año más, el presupuesto
es papel mojado. La única diferencia respecto a años anteriores, es que ustedes mismos
este año lo están reconociendo antes de que entre en vigor.
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Ustedes dan titulares muy clarividentes en prensa, asegurando que estos son los
presupuestos del Pacto de ciudad, pero al final a nosotros nos da la impresión de que no
hay mucho detrás. La propia Alcaldesa cuando se hizo la presentación del pacto anunció
que contemplaba un presupuesto inicial de 10 millones de euros, de los cuales 4 irían a
ayudas directas a los autónomos, pero nosotros no lo hemos visto en el presupuesto. Y
también hablaba que un millón de euros iría destinado a la dinamización comercial de
nuestros comerciantes, pero si lo analizamos en el presupuesto, vemos que solamente nos
aparecen poco más de 400.000 euros destinados a esta partida. Por tanto, los otros 5
millones a los que hacía referencia la Alcaldesa en la presentación, pues tampoco los
hemos situado en ningún sitio. Por tanto, nos da la impresión de que son titulares que
quedan muy bien en prensa, pero que al final no llevan mucho detrás.
Analizando el presupuesto respecto a los ingresos municipales, se mantiene el peso como
siempre de los ingresos propios, usted mismo lo decía Sr. Belver, 57% de los ingresos, y
nosotros consideramos demasiado optimista esa previsión de ingresos, dada la situación
actual. Se ha hecho un caldo muy generoso ante la previsión de ingresos de los
ciudadanos, que es más baja cuando se prevé una caída del PIB del 9 al 12%.
Tenemos la impresión de que a pesar de la suspensión de la regla de gasto, como medida
extraordinaria por parte del gobierno central para hacer frente a la crisis del COVID, y dar
una mejor respuesta a las necesidades de nuestros vecinos, a nuestro entender esta
relajación no va a servir para rebajar la presión fiscal y los impuestos a los ciudadanos de
L’Hospitalet, sino que, como ya he dicho antes, se mantienen. Ustedes presumen de
congelar las tasas y los tributos, cuando en realidad lo que nos han hecho ha sido
incrementar, año tras año, esos tributos, esas tasas, esos impuestos y por tanto el alivio
para los ciudadanos es prácticamente nulo. El caso del IBI, por ejemplo, el año pasado
ustedes presumían de congelar el IBI, pero se olvidaban de decir a los ciudadanos que con
la revisión catastral se incrementaba el 3%.
En el capítulo de gastos, por ejemplo, nos sorprende que con la crisis sanitaria que estamos
viviendo, la partida destinada a protección de la salubridad pública sea un poco más de 2
millones, máxime cuando nos encontramos otras partidas en gastos diversos –finalitza la
intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies. Respecte a l’aprovació inicial dels pressupostos, L’Hospitalet en Comú Podem
volem expressar la nostra preocupació per l’absència de partides rellevants per a un
projecte inclusiu de la ciutat, la reducció de la seva dotació o pèrdua de pes específic al
pressupost.
I aquest 2021 necessitem un pressupost socialment responsable, inclusiu i amb respostes
valentes per fer front a la situació de vulnerabilitat extrema de les veïnes, relacionada amb la
pandèmia de la COVID-19. Sense tenir cobertes les necessitats més elementals, no és
possible garantir una vida digna i per tant cal expressar la voluntat política de ser garantia
dels drets i posar-los al centre de les nostres prioritats.
El context seria propici donat el creixement del pressupost inicial amb transferències de fons
comunitaris, i més immediatament amb la suspensió de les regles fiscals i per tant, la
possibilitat de disposar per fi dels romanents de fons de l’estalvi generat per la ciutadania,
per a polítiques socials i atenció a les necessitats de les nostres veïnes.
El limitat temps de la intervenció fa que no em detingui en els col·lectius afectats per la
pandèmia, però si una dificultat comparteixen molts d’ells, és la relacionada amb l’accés a
un habitatge digne, una de les problemàtiques principals a la nostra ciutat.
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L’any 2016, el Ple va aprovar una moció del grup de Canviem L’Hospitalet per destinar-hi un
mínim de 800.000 euros a habitatge públic de lloguer social al pressupost anual, una
quantitat no reflectida ni al pressupost de 2017, ni 2018, ni 2019, ni 2020 i, per no trencar la
tradició, tampoc a la proposta del 2021. La suma que detalla l’annex d’inversions de només
72.000 euros, el 0,47% del pressupost total d’inversions, no sembla suficient per atendre
l’emergència habitacional.
Tampoc no sembla justificable una reducció de la partida destinada a habitatge en un 7,2%
respecte al 2020, mentre es destinen més de 700.000 euros a la gestió econòmica del
conveni Planeta, o més de 7 milions d’euros a l’ampliació de capital de la Fira.
Expressàvem al debat d’ordenances 2020, que ens semblava positiu introduir un recàrrec
sobre l’IBI dels habitatges declarats desocupats, que té continuïtat aquest 2021, tot i que
seguim sense complementar-lo amb el compromís d’aplicar pressupostàriament aquests
ingressos públics a garantir el dret a un habitatge digne.
Respecte a la conservació del patrimoni històric, tot i l’avenç en la preservació del castell de
Bellvís, o en les restes arqueològiques de Cosme Toda, seguim trobant a faltar alguna
referència al pla de protecció patrimonial i a Can Trinxet a l’annex d’inversions, així com
alguna partida destinada a revisió del PEPPA.
Una breu referència a una qüestió recorrent: la Fira. Donant per reproduïdes les
consideracions efectuades en aquest Ple, només una reflexió, la situació de pandèmia que
ha provocat la cancel·lació de la major part d’activitat firal el 2020 i una gran incertesa pel
2021, anuncia el que segurament serà un canvi irreversible respecte al model de fires i
congressos.
No podem perdre l’ocasió d’impulsar i ser part de la reflexió i contribuir a la seva
reformulació. Un model que aquest 2021 suposa el 46,27% del total d’inversions municipals,
ja no serveix als interessos de la ciutadania, sinó que implica no poder destinar aquests fons
a partides necessàries per atendre d’altres qüestions pròpies de l’emergència social i
sanitària que vivim i, per tant, una amenaça per al benestar de la població.
En un context com l’actual d’emergència climàtica i sanitària, resulta més necessari que mai
garantir l’existència d’espais naturals a la nostra ciutat. Al respecte algunes consideracions:
ja al 2019 una moció del grup de Canviem L’Hospitalet apostava pel suport a la recuperació
del riu Llobregat, en l’horitzó de compliment dels objectius de desenvolupament sostenible.
Un cop declarat nul de ple dret, el PDU de la Gran Via, com a resultat de la sentència que
resol el contenciós administratiu presentat pel grup de Canviem i ampliat posteriorment per
En Comú Podem L’Hospitalet, cal actuar en aquesta zona per a la recuperació ecològica i
paisatgística de Cal Trabal i les seves masies. L’ordenació d’aquest espai agrícola com a
part del Parc agrari del Baix Llobregat, i la millora de la connexió del municipi amb el riu i el
Baix Llobregat, a través d’un vial per a vianants i carril bici a Bellvitge.
Qüestions totes elles absents del pressupost. En aquesta situació d’emergència climàtica i
sanitària és més necessari que mai, afavorir l’accés de la ciutadania al contacte amb l’entorn
natural per fer de L’Hospitalet un lloc més amable, més humà i saludable on viure,
especialment si tenim en compte la contínua reducció de l’arbrat i la necessitat de
recuperació d’espais verds com el parc de l’Alhambra, absent per segon exercici consecutiu
de l’annex d’inversions, malgrat la consulta popular ja va clarificar l’any passat la ubicació
del poliesportiu a la pastilla de Gasòmetre.
I una última qüestió. A un ajuntament com el nostre, tan sensible en la lluita contra la
violència de gènere des d’una perspectiva integral, la política fiscal i pressupostària no pot
ser una simple eina de gestió, sinó que cal posar-la al servei de la justícia de gènere.
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L’Hospitalet en Comú Podem considerem imprescindible acompanyar els pressupostos d’un
estudi d’impacte de gènere, que implica, estic acabant, una necessària anàlisi global de les
polítiques públiques i dels seus efectes en termes de desigualtats, bretxes i accés a
recursos. Moltes gràcies.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Gracias Sra. Alcaldesa. En relación con la aprobación inicial del presupuesto general para el
ejercicio 2021, ya les adelantamos que nuestro voto a la aprobación inicial de estos
presupuestos será la abstención.
Como saben ustedes, cuando en la valoración de los presupuestos no se hace partícipe a la
oposición, normalmente esta se decanta por el voto contrario a su aprobación. Esa ha sido
nuestra posición en el trámite de aprobación de presupuestos de años anteriores. No
obstante, este año 2020 que se acaba y el 2021 a cuyas puertas estamos, son
excepcionales. Una excepcionalidad teñida de dolor y de consecuencias dramáticas, tanto
en el ámbito de la salud como en el orden social y económico.
Esa excepcionalidad nos exige un plus de responsabilidad que pese al posicionamiento
crítico, será el voto de abstención de nuestro grupo municipal. Es el momento de evitar la
confrontación y de arrimar el hombro todos con un objetivo común, como es salir de esta
pandemia de la mejor manera posible. Somos conscientes de la complejidad de hacer una
previsión de ingresos mínimamente ajustada en estos momentos de incertidumbre, cuando
son muchas las necesidades que atender.
No ayuda a esta labor, por su importancia a la hora de enmarcar con exactitud las
tendencias procedentes de la Generalitat de Cataluña, que una institución de esas
características no haya podido aprobar los presupuestos para el año 2021.
Cómo decimos, nuestro posicionamiento por las razones expuestas no va a ser de
confrontación, lo que no significa que por responsabilidad nos abstengamos de hacer un
análisis crítico de las carencias y defectos que, a nuestro entender, marcan estos
presupuestos.
Estos presupuestos que ustedes presentan hoy para su aprobación, están lastrados por un
importante número de significativas ausencias, lo que impide una correcta valoración crítica
de los objetivos que pretende. A modo de ejemplo queremos destacar las siguientes: la
ausencia en el expediente del documento que recoge el Plan cuatrienal de inversiones del
mandato, así como la inexistencia del programa de financiación exigido por ley, con las
previsiones correspondientes al mandato; la inexistencia, como en ejercicios anteriores, de
una planificación estratégica previamente definida a medio y largo plazo de los programas
presupuestarios, que estén diseñados de tal manera que permita una valoración de las
políticas públicas definidas, su grado de implementación y seguimiento, así como el diseño
organizativo susceptible de evaluación y asignación de responsabilidades.
El presupuesto municipal por programas para el 2021, se encamina en el nuevo Pacto de
ciudad per a la reactivación económica y social de nuestra ciudad, pero, no obstante, en la
actualidad, que sepamos, no tenemos Plan de actuación municipal. Está en trámite de
redacción, por lo que se ve. Por lo que, como pone de manifiesto la Intervención, los
programas no tienen definidos sus objetivos, ni tampoco incluyen indicadores de gestión
para medir su eficacia.
El gobierno municipal aprobó en marzo el Plan estratégico de subvenciones 2020-2022. La
Intervención hace constar en su informe que la relación de subvenciones nominativas que
se adjuntan en el informe de la jefa de servicios de programación y presupuestos que
representan aproximadamente 2.940.000 euros no concuerda, en algunos de los casos, con
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el plan estratégico aprobado. Por tanto, la Intervención considera necesaria la aprobación
de la modificación del Plan estratégico de subvenciones, para dar cumplimiento a los
requerimientos legales y posibilitar la concordancia entre los créditos presupuestarios y el
Plan estratégico, y también a los efectos de poder llevar a cabo un control financiero del
mencionado Plan estratégico de subvenciones.
Luego la insuficiencia de dotación presupuestaria del fondo de contingencia. La Intervención
insiste en que, de acuerdo con la legislación vigente, esta dotación debería ser del 2% de
los gastos no financieros presupuestados, lo que ascendería a la cantidad de 4.750.000
euros, en lugar de los 500.000 euros que ustedes han presupuestado para 2021.
Estas objeciones, no obstante su calado e importancia, decaen temporalmente al hacer una
valoración de la actual situación de crisis sanitaria, social y económica, por lo que, como
hemos dicho en esta ocasión y hechas las apreciaciones que hemos detallado, creemos
que no es momento de confrontación política, y vamos a ceñirnos exclusivamente a dejar
claro las objeciones que hemos planteado, y pedir al gobierno municipal, si es posible, que
acerque su forma de elaborar los presupuestos a los criterios que ha marcado la
Intervención.
En cualquier caso, a veces tenemos la sensación de que para ustedes la elaboración de los
presupuestos no es más que una formalidad que se debe aprobar cada año y de ahí el
exhaustivo uso que ustedes hacen de las modificaciones de crédito, como ejemplo de
dejadez e improvisación en su forma de entender la acción de gobierno.
Todo esto que para ustedes probablemente no sea más que un engorroso papeleo, es lo
que permite hacer un gasto eficiente de los limitados recursos que tienen el Ayuntamiento, y
dejar de lado una herramienta fundamental de planificación estratégica de los programas
necesarios, que están diseñados de tal manera que permitan una evaluación de las políticas
definidas, su grado de implementación y seguimiento. Como les hemos adelantado, nuestro
voto será abstención. Muchas gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. La crisi sanitària de la COVID-19 està fent augmentar les
desigualtats socials arreu del nostre país i especialment també a la nostra ciutat. Ha estat
una crisi sanitària que està posant de manifest les febleses que tenim com a societat i
també el treball conjunt que hem de desenvolupar entre tots i totes per enfortir l’estat del
benestar. Fer els pressupostos en un context de crisi econòmica no és fàcil per a qualsevol
administració, però en aquesta època de crisis els pressupostos de qualsevol institució han
d’anar en la direcció d’augmentar la despesa social i ajudar aquelles persones que menys
tenen, també els nostres comerciants i a la petita i mitjana empresa, i enfortir també les
polítiques d’atenció a les persones.
Estem en uns moments excepcionals i creiem des d’Esquerra Republicana de Catalunya
que cal diàleg i cal acord. Des d’aquest grup municipal ens hagués agradat que l’equip de
govern hagués tingut la voluntat de pactar aquests pressupostos amb el conjunt de forces
polítiques, seguint l’esperit de l’acord del Pacte de ciutat. Aquests pressupostos que avui
ens presenten no incorporen les propostes que vam acordar el teixit social, el teixit veïnal i
el teixit econòmic i els diferents grups polítics, amb mesures concretes en el Pacte de ciutat
que calia quantificar i aplicar ja en els pressupostos del 2021 fins al 2023.
Avui ens presenten uns pressupostos continuistes que des del grup municipal d’Esquerra
Republicana creiem que són insuficients per fer front a aquesta crisi de la COVID-19, i
també els reptes socials i econòmics que té aquesta ciutat. Ens diuen que les propostes del
Pacte de ciutat les incorporaran més endavant. Nosaltres creiem que era necessari ja
incorporar a aquests pressupostos, en aquest esborrany de pressupostos, algunes
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d’aquestes propostes.
I deia al començament de la meva intervenció, que són uns pressupostos continuistes com
els que van aprovar l’any anterior, continuistes en l’àmbit de les polítiques socials on es
congelen partides i fins i tot es redueixen en l’àmbit de l’habitatge. Continuem sense crear
cap tipus de partida econòmica per comprar habitatges i poder contribuir a crear un parc
municipal d’habitatges de lloguer, en un moment on els nostres veïns i veïnes pateixen els
preus abusius del lloguer de la compra. En aquest Plenari hem manifestat moltes vegades
aquesta necessitat i també hi ha hagut diferents mocions i diferents propostes. I vostès
continuen dedicant una quantitat, al nostre entendre, molt ridícula de 60.000 euros a
l’habitatge social.
I tampoc trobem cap partida per promoure també un programa per rehabilitar els edificis a la
nostra ciutat. En aquest Ple també hem aprovat diferents mocions, i és més necessari que
mai un programa de rehabilitació dels edificis a la nostra ciutat que majoritàriament estan
construïts a la dècada dels 60 i 70, i necessiten reformes perquè molts d’ells tenen
problemes estructurals.
Però tampoc en aquests pressupostos no incorporen els recursos suficients per ajudar al
petit comerç i reactivar l’economia. En aquest context de crisi, estem veient que molts
comerços de la nostra ciutat han hagut de tancar, molts estan tenint dificultats per poder
aixecar la persiana cada dia, i els nostres comerciants encara estan esperant les ajudes que
hem aprovat en aquest Ple i amb el Pacte de ciutat. Molts ajuntaments del nostre entorn ja
han donat aquestes ajudes als comerciants o les han incorporat ja en els pressupostos.
I també podríem parlar d’un pressupost continuista en la lluita contra les violències
masclistes, quan necessitem més recursos per a les polítiques de joventut, per a les
polítiques de protecció del patrimoni, entre d’altres.
Des d’aquest grup municipal el que esperem en aquest període que hi ha entre l’aprovació
inicial i l’aprovació definitiva, que possiblement serà cap al mes de gener, doncs puguem
arribar a acords per millorar aquests pressupostos i esperem que entre les diferents forces
polítiques podrem pactar la priorització de les polítiques que hem de desenvolupar i que
hem acordat en el Pacte de ciutat.
Des d’Esquerra li deia que aquests pressupostos són insuficients, continuistes. No són uns
pressupostos per fer front a la crisi de la COVID-19, i no incorporen les propostes que hem
acordat en el Pacte de ciutat. Però des d’aquest grup municipal ens abstindrem com un acte
de coresponsabilitat davant un moment d’excepcionalitat política i econòmica, esperant
poder pactar uns pressupostos millors per als nostres ciutadans i ciutadanes, i que
incorporin les diferents propostes que hem pactat en el Pacte de ciutat, ara fa unes
setmanes.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Intento contestar a tot és impossible. Intento emmarcar alguna de les
coses que han dit.
Són conscients que una de les coses que no ha canviat en el marc legal, és que
l’Ajuntament ha de presentar un pressupost equilibrat? És a dir, les despeses han de ser
iguals que els ingressos. Vostès han proposat, i de fet també ho veurem quan mirem el
tema de les ordenances, unes rebaixes en ingressos, inassumibles. Però és que,
paral·lelament a més a més, demanen un increment de la despesa. No es pot i això ho sap
tothom a casa seva, que si ingressa menys, té menys diners, pot gastar menys. El que no
es pot, és ingressar menys i gastar més.
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Mirin, com els hem explicat, el que nosaltres no farem és el que han fet altres. Jo no li diré a
l’Alcaldessa de la nostra ciutat que faci una roda de premsa per dir que ja hem incorporat en
els pressupostos l’acord de la Federació de Municipis i el govern de l’Estat, que nosaltres
hem comptat 60 euros per habitant, i ens toquen 15 milions d’euros, els posem en el
pressupost i a partir d’aquí quadrem els comptes. Aquí a L’Hospitalet no ho fem així. Hi ha
qui sí que ho fa. I és ben conegut i està ben a prop. Nosaltres no ho fem. Ara bé, si aquests
diners arriben, que estem convençuts que arribaran, són els que ens han de servir per
incrementar tota la despesa i tot això que vostès estan dient.
En el tema del Pacte de ciutat, ho hem repetit i vostès ho saben perfectament, la
incorporació de romanents, clar, alguns de vostès deien, és que els romanents d’aquest any
no seran positius. Jo no sé amb qui parlen vostès i com fan els comptes. Altres diuen, és
que els romanents seran molt pocs. No, no, és que ja haurien d’haver incorporat els
romanents en el pressupost. Però com volen que incorporem els romanents, si no ha acabat
l’any.
Si fem pressupost, i el Sr. Toni Garcia deia, és un instrument, és una eina, però també té
unes regles. No podem fer el que ens doni la gana. No podem fer el que ens doni la gana.
Escolti, si l’Estat s’ha compromès a destinar a tributs de l’Estat 70 milions d’euros, això és el
que jo poso en el pressupost. No poso 85 perquè crec que de fet m’enviarà 15 més. No
poso 85, poso 70. Si la Generalitat s’ha compromès a través del contracte programa a
enviar 6 milions d’euros, 6 milions d’euros són els que hi haurà al pressupost. No hi poso 10,
perquè crec que parlant amb ells segurament ens enviaran 4 més.
Mirin, això no va així. El pressupost no es pot fer així. Ara, si arriben aquests diners i això ho
saben vostès perquè ho hem parlat amb vostès i els hi hem dit, tots aquests diners que
vagin a incrementar l’ingrés, que estem convençuts que arribaran, es destinaran a fer front
als efectes de la pandèmia i a desenvolupar el Pacte de ciutat. Vostès deien, escolta, hi ha
un acord en el Pacte de ciutat de fer ajuts als autònoms, als comerciants. Vostès ho saben,
aquí hi ha una previsió de destí de 4 milions d’euros. Això en un exercici en marxa al 2020,
és impossible incorporar la despesa tal qual.
En aquests moments s’estan fent les bases per poder demanar aquests recursos, i ja els
avanço, no farà falta que els autònoms vinguin corrents de matinada i barallar-se aviam a
qui li toca. Tothom que compleixi els requisits tindrà aquest ajut. A L’Hospitalet serà així. No
com en altres llocs, no com en altres llocs. Per tant, tothom que compleixi els requisits tindrà
dret a accedir a l’ajut.
Crec que unes rebaixes fiscals, que estan molt bé, alguns de vostès han plantejat una
rebaixa del 5%. Rebaixar un 5% és ingressar 3,5 milions d’euros menys. Ingressem 3,5
milions d’euros menys i gastem 5 milions més. Doncs això no quadra. Per tant, a l’hora de
fer comptes, com algú deia, s’ha de ser rigorós, s’ha de ser seriós i, a més a més, com és
un pressupost, ha de quadrar.
Tot el que signifiqui incorporar recursos anirà al Pacte de ciutat i a fer front als impactes
negatius de la COVID-19 i de la pandèmia, això ho saben vostès, ho hem parlat amb vostès,
els hi hem explicat. Els romanents positius que estem convençuts, perquè coneixem quin és
el desenvolupament del nostre pressupost, que tindrem aquest any 2020, els incorporarem
per fer front a aquesta major despesa social d’ajudar, de bonificació a sectors productius i
aquells amb majors necessitats.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Alcaldesa. Sr. Belver, tenemos claro que no se puede gastar más de lo que uno
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ingresa. Esa es la regla de oro, pero sí que se puede gastar mejor, a nuestro entender. Por
tanto, nosotros entendemos que unos presupuestos como los de este próximo año 2021,
deben priorizar la situación económica que están viviendo nuestros vecinos y vecinas de
L’Hospitalet. Por tanto eso, a nuestro entender, implica rebajar la presión fiscal, así de claro.
Ya le digo, no se trata de gastar más o menos, se trata de gastar mejor, priorizando las
políticas que contribuyan a paliar la crisis que están sufriendo nuestros vecinos y nuestras
vecinas.
Nuestros comerciantes, lo decía al inicio de la intervención anterior, ustedes estaban
hablando del Pacto de ciudad, están hablando de que hay una partida inicial de ayudas
directas a los autónomos de 4 millones de euros, pero que no se reflejan el presupuesto.
También están hablando de una partida destinada a la dinamización comercial de la ciudad
para nuestros comerciantes, también de un millón de euros, pero luego analizas el
presupuesto y es poco más de 400.000 euros.
Entonces, más allá de hacer intervenciones que quedan muy bien, pero luego cuando se
entra al detalle tenemos la impresión de que no se está reflejando con rotundidad las
necesidades de nuestros vecinos. En cualquier caso, en mi intervención que no me dio
tiempo a acabar, le decía, nos parece sorprendente que con la crisis sanitaria que estamos
viviendo, que se dedique solamente poco más de 2 millones de euros a la protección de la
salubridad pública de la ciudad, cuando hay partidas muy parecidas, como el tema del
protocolo, de presentación, publicidad, o incluso promoción de la ciudad, que más o menos
la partida es la misma cantidad.
Por tanto, por eso le decía, no se trata de gastar más o menos, sino que se trata de gastar
mejor, priorizando aquello que ahora mismo es necesario para nuestros vecinos. Yo
entiendo que este año es especialmente complicada la realización de un presupuesto
porque estamos todos en una situación muy complicada, y las administraciones también, no
somos ajenos, pero en cualquier caso entendemos que se debe ajustar un poquito a la
realidad que viven nuestros vecinos. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies. En primer lloc una reflexió. El nostre grup no ha plantejat presentar un pressupost a
pèrdues, això li deixem a la Fira, ni tampoc un escut social afeblint l’estructura d’ingressos
de la ciutat, però sí una diferent definició de prioritats polítiques.
Dit això, comentava abans que el factor temps m’impedia fer referència a les empreses, els
comerciants, els restauradors i hostalers, a les autònomes, a les persones que han perdut la
seva feina, algunes de les quals potser no tornaran a trobar-ne, o a la injusta desigualtat per
estudiants que no disposen de mitjans adequats per seguir la seva formació a distància, a
les persones grans o les persones malaltes, les persones que viuen soles, col·lectius
mereixedors de tot el nostre suport.
Aquests col·lectius veuran defraudades les seves expectatives per aquests pressupostos
que, com ja han situat algunes de les intervencions que m’han precedit, no reflecteixen prou
bé els compromisos adquirits al Pacte de ciutat.
Igualment trobem a faltar la dotació pressupostària per atendre una recurrent reivindicació
del nostre espai municipal al llarg dels últims anys, com és l’obertura els festius d’una
biblioteca a L’Hospitalet, un servei que a ciutats veïnes s’ofereix a la ciutadania i és
especialment important en un moment com l’actual en què la cultura és absolutament
fonamental.
L’Hospitalet en Comú Podem discrepem respecte a la gestió econòmica de l’anomenat
conveni Planeta, on si bé l’empresa paga una concessió demanial per valor de 722.000
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euros, potser una mica més, no és menys cert que recupera l’import via transferències
corrents, per una quantia pràcticament idèntica i, en conseqüència, obté un edifici com
aquest a cost zero, fet al que cal afegir que amb el sistema de beques previst, li garantim un
volum d’alumnes de la ciutat que d’una altra manera es plantejarien potser altres
alternatives de formació, si aquestes beques els permetessin triar a on utilitzar el seu import.
Bé, en base a l’anteriorment exposat, L’Hospitalet en Comú Podem expressarem un vot
desfavorable respecte a aquesta proposta de pressupostos. Moltes gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Molt breu. Nosaltres ja ho hem dit al començament de la nostra
intervenció entenem les dificultats de poder realitzar uns pressupostos en un context de crisi
econòmica, amb una situació d’incertesa, no sols per a aquest ajuntament, sinó per a totes
les institucions i administracions ja siguin locals, supramunicipals o a nivell del govern de la
Generalitat de Catalunya.
Però sí creiem, des d’aquest grup, que calia haver pogut incorporar a aquests pressupostos,
algunes de les propostes que vam acordar en el Pacte de ciutat. El que reclamem és que en
aquests moments d’excepcionalitat política hem de buscar el màxim d’acord amb els
pressupostos, tal i com s’ha fet en altres administracions, la darrera a l’Ajuntament de
Barcelona, per tal de poder donar solucions a les problemàtiques i a la crisi social que estan
patint els nostres veïns i veïnes.
Per tant, des d’Esquerra Republicana el que fem és un gest de coresponsabilitat, ens
abstindrem en aquesta aprovació inicial amb un únic objectiu, que en aquest període de
temps que tenim les diferents forces polítiques puguem acordar, puguem parlar de quines
polítiques es prioritzen del Pacte de ciutat per a l’any vinent, el 2021, i les puguem
quantificar perquè creiem que tenim un bon pacte de ciutat, per tal de poder sortir d’aquesta
crisi, per reactivar l’economia i crec que l’aplicació d’aquest Pacte de ciutat ha de ser el
màxim consensuat entre tots els actors polítics, entre tots els actors socials i econòmics de
la nostra ciutat.
Per tant, creiem que hi ha marge per poder incorporar propostes, encara en aquest
pressupost del 2021 i poder després també definir, quan tinguem també la radiografia de
quants diners vénen dels fons europeus i d’altres àmbits de les altres administracions, què
destinem, però sí que és veritat que podem ja començar a destinar recursos a polítiques del
Pacte de ciutat.
Per tant, des d’Esquerra Republicana ens abstindrem en aquest punt de l’ordre del dia, en
aquesta aprovació inicial dels pressupostos, amb l’objectiu i la voluntat de poder arribar al
màxim de consensos, per tirar endavant aquests pressupostos per fer front a aquesta crisi
social i econòmica, que estan patint els nostres ciutadans i ciutadanes en el seu dia a dia, a
conseqüència d’aquesta COVID-19.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt ràpidament. Mirin, em quedo amb dues o tres coses de les que han dit vostès.
El Sr. Rainaldo Ruiz per Ciutadans començava la seva intervenció dient, en aquest moment
és important evitar la confrontació, a més a més, per tirar endavant un instrument com és el
pressupost. Em sembla una molt bona reflexió. Crec que aquest és un moment excepcional
i segurament el que demana és una posició excepcional, i el que ara deia el Sr. Antoni
Garcia, escolta, seiem i allò del Pacte de ciutat que des del primer moment vam dir sobre
això, haurem d’anar comptant amb els ingressos extraordinaris que vinguin, que vindran, i
amb els romanents que generem nosaltres.
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Nosaltres, en el nostre pressupost que tindrem, això és el que ens donarà la intensitat, el
volum d’aquests recursos que ens donaran la intensitat de tirar endavant el Pacte de ciutat,
però és evident que durant aquest any 2020 ja hem fet front a moltes situacions
extraordinàries no previstes inicialment en el pressupost, i hem fet front a tot el tema de la
pandèmia i el COVID-19. Que si haguéssim tingut més recursos, haguéssim pogut fer més
coses? Segur, segur, però aquests recursos de més, l’1 de gener no els tindrem perquè els
ingressos previstos avui i coneguts avui, són inferiors als que teníem ara fa un any.
Per tant, sí és cert que estarà condicionat a poder desenvolupar la intensitat de
desenvolupament d’algunes de les polítiques en funció dels ingressos que ens vagin
arribant i la incorporació dels nostres romanents, això és una evidència i dir-los que crec que
durant aquest any 2020, sense tenir-ho en el pressupost, crec que els col·lectius més
vulnerables s’han vist atesos pel govern municipal, independentment de la responsabilitat o
del nivell competencial que respongués. S’ha intentat atendre de la millor manera possible a
tothom, independentment d’aquestes variables, i això el que ha fet és que el nivell o la taxa
d’execució del pressupost segur que s’ha desviat perquè hem destinat diners a coses que
no teníem previstes.
I ja per acabar, com deia la Sra. Sonia Esplugas, evidentment la liquidació serà molt diferent
del pressupost. I això ho he dit des del primer dia, perquè estic convençut que arribaran
recursos extraordinaris que gastarem i que els utilitzarem per poder rellançar la ciutat, una
vegada parat el cop de la pandèmia i la COVID-19.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Ara procedirem a la votació. Tots els grups s’han expressat. Jo particularment volia
agrair, i la veritat és que ho faig molt sincerament i públicament, les abstencions que s’han
pronunciat per part de Ciutadans i per part d’Esquerra Republicana, perquè probablement el
més fàcil quan un és a l’oposició i no compartim el govern, és posicionar-se en contra de
l’instrument possiblement més important que té un govern per desenvolupar la seva acció.
Per tant, jo reconec i agraeixo aquest posicionament d’una abstenció, no com un xec en
blanc, que el govern faci el que cregui convenient, sinó per complir allò que ens hem
compromès tots plegats, que és assolir i fer possible que el Pacte de ciutat pugui tirar
endavant.
I estic convençuda que això ho farem. Ho farem perquè, tal com deia el Tinent d’alcalde,
tenim informació de que tindrem uns romanents que ara sí, el govern d’Espanya ens permet
gastar. Per tant tindrem més recursos per poder invertir a la ciutat en polítiques que hem
decidit entre tots per assolir aquest pacte. I per tant l’objectiu principal, no sé si l’únic, però el
principal, és que la ciutat pugui reactivar-se des d’un punt de vista econòmic i social.
I en el tema social, jo també vull fer una crida a tots. Aquesta és una ciutat que
probablement de vegades parla poc, però fa molt i m’agradaria que parlessin amb el tercer
sector perquè poguessin també ells directament explicar el suport que han tingut per part del
seu ajuntament, i que poguessin comparar el que ha passat en altres llocs.
Però en tot cas, a mi no m’interessa tant la comparació. Crec que hem fet el que havíem de
fer, ajudar les persones que pitjor ho estaven passant, donant suport a les entitats que estan
treballant a la nostra ciutat i que han estat molt actives durant aquests mesos terribles del
2020, i, en definitiva, estic convençuda que amb aquests romanents i amb aquests fons que
aniran arribant al llarg de l’exercici, podrem posar ritme, un ritme adequat en l’acompliment
d’aquest pacte.
Per tant, simplement la meva intervenció era per agrair les crítiques també, perquè crec que
entre tots, entre els que formem el govern i els que són a l’oposició i que, per altra banda,
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també formeu part d’altres governs, en altres institucions, i per tant coneixeu perfectament
quina és la dificultat que en aquests moments tenim tots els governs per tirar endavant. Per
tant, agraeixo les crítiques, agraeixo també aquests posicionaments i estic convençuda que
durant l’any 2021 posarem ritme amb aquests recursos que acabaran d’arribar, i que
podrem incrementar i complementar el pressupost que avui el Sr. Belver ha presentat i que
s’ha aprovat amb l’abstenció de, com deia, Ciutadans i d’Esquerra Republicana i amb el vot
contrari del Partit Popular i L’Hospitalet en Comú Podem, i amb el vot favorable del grup
socialista. Per tant, quedaria així aprovat, si no he pres nota malament.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 7 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat següent: 14 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; amb 8
vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa
Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero
i dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González i amb 4 vots en contra dels representants de
LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en
el moment de la votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup
polític municipal de Cs, adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Econòmica i Estratègica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació
pel Ple:
VIST el projecte de pressupost general per a 2021, elaborat per l’Òrgan de Programació i
Pressupostos d’acord amb el que es preveu a l’article 31.2.b) del Reglament de govern i
administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, aprovat inicialment per acord del
Ple de l’ajuntament de 25 d’octubre de 2011; elevat a aprovació definitiva per decret
9394/2011, de 19 de desembre i publicat al BOPB en data 12.1.2012.
ATÈS que el contingut del projecte de pressupost s’ajusta al que es preveu a la secció 1ª
del capítol I, títol VI del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que la llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix en l’article 3, el principi d’estabilitat pressupostària per cadascun dels
ens que integren el sector administració pública, delimitat el seu article 2.
ATÈS que com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la
pandèmia de la COVID-19, per acords del Consell de Ministres de 6 d’octubre i del ple del
Congrés dels Diputats de 28 d’octubre de 2020, es va apreciar l’existència de la situació
d’emergència extraordinària prevista en els articles 135.4 de la Constitució Espanyola i 11.3
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, que comporta la suspensió de les regles fiscals pels exercicis 2020 i 2021.
VISTOS els criteris interpretatius sobre la suspensió de les regles fiscals recollits en la
publicació del Ministeri d’Hisenda: “Preguntas frecuentes sobre las consecuencias de la
suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021 en relación con las comunidades
autónomas y las entidades locales”, d’11 de noviembre de 2020; i en la “Nota informativa
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sobre la suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021 i les conseqüències
de la suspensió en els procediments previstos a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals” de data 6 de novembre, de la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS que el Consell d’Administració de la Societat Mercantil La Farga, GEM., SA.; en
sessió de 26 de novembre de 2020, ha aprovat els Pressupostos Generals per a l’exercici
2021, que inclouen els estats de previsió d’ingressos i despeses, i el programa anual
d’actuacions, inversions i finançament.
ATÈS que el Patronat de la Fundació Arranz-Bravo en sessió de data 14 de setembre de
2020, ha aprovat els Pressupostos Generals per a l’exercici 2021, que inclouen els estats de
previsió d’ingressos i despeses.
ATÈS que la plantilla del personal al servei de l’ajuntament s’ha elaborat d’acord al que es
preveu a l’article 90 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, article 283 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i articles 25 a 28 del Reglament del personal al servei
de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.
VISTOS els informes de la Intervenció General 177/2020 relatiu als Pressupost General de
l’Ajuntament per a l’exercici 2021 i 176/2020 relatiu al seguiment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, sostenibilitat financera i de la despesa computable.
VISTA la provisió del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
de data 27 de novembre de 2020, on proposa que la plantilla de personal Municipal 2021
sigui aprovada a través de la seva inclusió al Projecte de Pressupost General per a l’exercici
2021.
VIST l’informe del Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos Humans en
relació a l’article 123.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
VIST l’informe emès per l’Assessoria Jurídica en compliment del que preveu l’article 3.3 g) i
Disposició Addicional quarta del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, i la
funció d’assessorament legal preceptiu, pel que fa l’assistència al President de la
Corporació, juntament a l’Interventor, per a la formació del pressupost, als efectes
procedimentals i formals, no materials.
ATÈS que la Junta de Govern Local ha aprovat, en sessió de 9 de desembre de 2020, el
projecte de pressupost de referència.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost i la plantilla és el Ple de
l’ajuntament, d’acord amb l’article 123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i l’article 168.4 del text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat per a l’exercici 2021, integrat pel pressupost del propi Ajuntament, per les
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previsions d’ingressos i despeses de la Societat Mercantil de capital íntegrament municipal
La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals S.A.; pel Pressupost Consolidat de conformitat
amb l’article 162 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; i per les Bases d’Execució del Pressupost,
segons el detall següent:
a) Pressupost de l’Ajuntament:

ESTAT INGRESSOS
Capítol 1. IMPOSTOSDIRECTES
Capítol 2. IMPOSTOS INDIRECTES
Capítol 3. TAXES, PRESU PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
Capítol 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Capítol 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
OPERACIONS CORRENTS
Capítol 6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
Capítol 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINACERES
Capítol 8. ACTIUS FINANCERS
Capítol 9. PASIUS FINANCERS
OPERACIONS FINANCERES

109.624.514,70
11.426.001,30
27.502.842,58
92.418.544,00
3.096.572,52
244.068.475,10
0,00
19.687,50
19.687,50
244.088.162,60
251.837,40
15.000.000,00
15.251.837,40

TOTAL INGRESSOS

259.340.000,00

ESTAT DESPESES
Capítol 1. DEPESES DE PERSONAL
Capítol 2. DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS
Capítol 3. DESPESES FINANCERES
Capítol 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Capítol 5. FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
DEPESES CORRENTS
Capítol 6. INVERSIONS REALS
Capítol 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
DEPESES DE CAPITAL
DESPESES NO FINACERES
Capítol 8. ACTIUS FINANCERS
Capítol 9. PASIUS FINANCERS
DESPSEES FINACERES

92.700.000,00
108.823.366,52
1.520.000,00
19.376.486,82
300.000,00
222.719.853,34
6.990.090,42
7.835.169,52
14.825.259,94
237.545.113,28
7.302.886,72
14.492.000,00
21.794.886,72

TOTAL DESPESES

259.340.000,00

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

2021
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A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis.

3.660.304,34

b) Prestacions de serveis
2. Variació d’ existències.
3. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu

3.660.304,34

4. Aprovisionaments.
a) Consum de mercaderies
b)Treballs realitzats per altres empreses
5. Altres ingressos d’ explotació.
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.
b) Subvencions d’ explotació.
6. Despeses de personal.

593.790,76

593.790,76
3.197.770,37
10.872,00
3.186.898,37
4.730.571,22

a) Sous, salaris i assimilats.

3.590.301,14

b) Càrregues socials.

1.140.270,08

7. Altres despeses d’ explotació.
a) Serveis exteriors.

1.433.789,70
1.397.609,70

b) Tributs.
8. Amortització del immobilitzat.

36.180,00
313.724,18

9. Imputació de subvencions.
10. Excés de provisions.
11. Deteriorament i resultats per alienacions d’immobilitzat

213.801,15

A.1) RESULTAT D’ EXPLOTACIÓ.

0,00

12. Ingressos financers.
a) De participacions en instruments de patrimoni.
b) De valors negociables i altres instruments financers.
13. Despeses financeres.
b) Per deutes amb tercers.
14. Variació de valor raonable en instruments financers.
15. Diferencies de canvi.
16. Deteriorament i resultat per alienació d’ instruments financers.
A.2) RESULTAT FINANCER.

A.3) RESULTAT ABANS D’ IMPOSTOS.
17. Impost sobre beneficis.
A.4) RESULTAT DE L’ EXERCICI PROCEDENT D’ OPERACIONS
CONTINUADES.

0,00

0,00

B) OPERACIONS INTERROMPUDES
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18.Resultat
d’impostos

de

l’exercici

precedent

d’operacions

interrompudes

net
0,00

A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI

Harmonització amb estructura pressupostària
DESPESES
CAPÍTOLS

1
2
3
4

Despeses de personal
Despeses bens corrents i serveis
Transferències corrents

6.758.151,68

Inversions reals
Transferències de capital

OPERACIONS DE CAPITAL

8
9

4.730.571,22
2.027.580,46

Despeses financeres

OPERACIONS CORRENTS

6
7

2021
IMPORT

-

Actius financers
Passius financers

OPERACIONS FINANCERES

-

TOTAL

6.758.151,68

Am ortitzacions

313.724,18
7.071.875,86

TOTAL

INGRESSOS
CAPÍTOLS

1
2
3
4
5

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

OPERACIONS CORRENTS

6
7

3.660.304,34
3.186.898,37
10.872,00
6.858.074,71

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital

OPERACIONS DE CAPITAL

8
9

2021
IMPORT

0,00

Actius financers
Passius financers

OPERACIONS FINANCERES
TOTAL
Subvencions Capital Transf a Resultats
TOTAL

Superàvit/ dèficit

0,00
6.858.074,71
213.801,15
7.071.875,86
0,00

c) Estat de consolidació del Projecte de Pressupost de l’any 2021 de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i de la Societat Mercantil de capital
íntegrament municipal La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals S.A.
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març (article 168)
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Total
INGRESSOS PER CAPITOLS

Ajuntament

La Farga
GEM SA

Transferències
internes

sense

Total
consolidat

consolidar
1. Impostos directes

109.624.514,70

0,00

109.624.514,70

0,00

109.624.514,70

2. Impostos indirectes

11.426.001,30

0,00

11.426.001,30

0,00

11.426.001,30

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

27.502.842,58

3.660.304,34

31.163.146,92

2.191.819,22

28.971.327,70

4. Transferències corrents

92.418.544,00

3.186.898,37

95.605.442,37

3.186.898,37

92.418.544,00

5. Ingressos patrimonials

3.096.572,52

10.872,00

3.107.444,52

0,00

3.107.444,52

244.068.475,10

6.858.074,71

250.926.549,81

5.378.717,59

245.547.832,22

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

19.687,50

0,00

19.687,50

0,00

19.687,50

Operacions de capital (cap.6 i 7)

19.687,50

0,00

19.687,50

0,00

19.687,50

244.088.162,60

6.858.074,71

250.946.237,31

5.378.717,59

245.567.519,72

251.837,40

0,00

251.837,40

0,00

251.837,40

9. Passius financers

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

Operacions financeres (cap. 8 i 9)

15.251.837,40

0,00

15.251.837,40

0,00

15.251.837,40

259.340.000,00 6.858.074,71

266.198.074,71

5.378.717,59 260.819.357,12

213.801,15

213.801,15

213.801,15

259.340.000,00 7.071.875,86

266.411.875,86

5.378.717,59 261.033.158,27

Operacions corrents (cap.1 a 5)

Operacions no financeres(cap 1 a 7)
8. Actius financers

TOTAL

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

Total
INGRESSOS PER CAPITOLS

Ajuntament

La Farga
GEM SA

Transferències
internes

sense

Total
consolidat

consolidar
1. Impostos directes

109.624.514,70

0,00

109.624.514,70

2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres
ingressos

11.426.001,30

0,00

11.426.001,30

0,00

11.426.001,30

27.502.842,58 3.660.304,34

31.163.146,92

2.191.819,22

28.971.327,70

4. Transferències corrents

92.418.544,00 3.186.898,37

95.605.442,37

3.186.898,37

92.418.544,00

10.872,00

3.107.444,52

0,00

3.107.444,52

244.068.475,10 6.858.074,71

250.926.549,81

5. Ingressos patrimonials
Operacions corrents (cap.1 a 5)

3.096.572,52

0,00 109.624.514,70

5.378.717,59 245.547.832,22

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

19.687,50

0,00

19.687,50

0,00

19.687,50

Operacions de capital (cap.6 i 7)

19.687,50

0,00

19.687,50

0,00

19.687,50

244.088.162,60 6.858.074,71

250.946.237,31

Operacions no financeres(cap 1 a 7)
8. Actius financers

5.378.717,59 245.567.519,72

251.837,40

0,00

251.837,40

0,00

251.837,40

9. Passius financers

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

Operacions financeres (cap. 8 i 9)

15.251.837,40

0,00

15.251.837,40

0,00

15.251.837,40

259.340.000,00 6.858.074,71

266.198.074,71

5.378.717,59 260.819.357,12

213.801,15

213.801,15

TOTAL

Subvencions de capital transferides a resultats

213.801,15
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TOTAL

259.340.000,00 7.071.875,86

266.411.875,86

5.378.717,59 261.033.158,27

PRESSUPOST CONSOLIDAT
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, art. 2 de la llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT EXERCICI 2021
Estat de consolidació dels pressupostos - Classificació econòmica d'ingressos
En termes
i despeses
SEC

INGRESSOS PER CAPITOLS

1. Impostos directes

Ajuntam ent

La Farga,
GEM, SA

Fundació
Total sense
Privada
consolidar
Arranz Bravo

Transferències
internes

Total consolidat

109.624.514,70

0,00

0,00 109.624.514,70

0,00

109.624.514,70

2. Impostos indirectes

11.426.001,30

0,00

0,00 11.426.001,30

0,00

11.426.001,30

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

27.502.842,58

3.660.304,34

100,00 31.163.246,92 2.191.819,22

28.971.427,70

4. Transferències corrents

92.418.544,00

3.186.898,37

64.280,00 95.669.722,37 3.241.898,37

92.427.824,00

5. Ingressos patrimonials

3.096.572,52

10.872,00

244.068.475,10

6.858.074,71

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

19.687,50

0,00

0,00

19.687,50

0,00

19.687,50

Operacions de capital (cap. 6 i 7)

19.687,50

0,00

0,00

19.687,50

0,00

19.687,50

244.088.162,60

6.858.074,71

64.380,00 251.010.617,31 5.433.717,59

245.576.899,72

251.837,40

0,00

0,00

251.837,40

0,00

251.837,40

9. Passius financers

15.000.000,00

0,00

0,00 15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

Operacions financera (cap. 8 i 9)

15.251.837,40

0,00

0,00 15.251.837,40

0,00

15.251.837,40

259.340.000,00

6.858.074,71

64.380,00 266.262.454,71 5.433.717,59

260.828.737,12

Operacions corrents (cap. 1 a 5)

Operacions no financeres (cap. 1 al 7)
8. Actius financers

TOTAL

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

259.340.000,00

213.801,15
7.071.875,86

0,00

3.107.444,52

64.380,00 250.990.929,81 5.433.717,59

0,00

3.107.444,52

245.557.212,22

213.801,15

213.801,15

64.380,00 266.476.255,86 5.433.717,59

261.042.538,27
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Total
DESPESES PER CAPITOLS

Fundació Privada
Ajuntam ent La Farga, GEM, SAArranz Bravo

1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis

Transferències

Total

consolidar

internes

consolidat

92.700.000,00

4.730.571,22

108.823.366,52

2.027.580,46

1.520.000,00

0,00

0,00

0,00

1.520.000,00

19.376.486,82

0,00

0,00 19.376.486,82 3.241.898,37

16.134.588,45

3. Despeses financeres
4. Transferències corrents

sense

5. Fons de contingència i altres imprevistos

0,00 97.430.571,22

0,00

97.430.571,22

64.300,00 110.915.246,98 2.191.819,22

108.723.427,76

300.000,00

0,00

222.719.853,34

6.758.151,68

6. Inversions reals

6.990.090,42

0,00

0,00

6.990.090,42

0,00

7. Transferències de capital

7.835.169,52

0,00

0,00

7.835.169,52

0,00

7.835.169,52

14.825.259,94

0,00

0,00 14.825.259,94

0,00

14.825.259,94

237.545.113,28

6.758.151,68

64.300,00 244.367.564,96 5.433.717,59

238.933.847,37

7.302.886,72

0,00

0,00

7.302.886,72

0,00

7.302.886,72

9. Passius financers

14.492.000,00

0,00

0,00 14.492.000,00

0,00

14.492.000,00

Operacions financeres (cap. 8 i 9)

21.794.886,72

0,00

0,00 21.794.886,72

0,00

21.794.886,72

259.340.000,00

6.758.151,68

64.300,00 266.162.451,68 5.433.717,59

260.728.734,09

313.724,18

313.724,18

259.340.000,00

7.071.875,86

64.300,00 266.476.175,86 5.433.717,59

0,00

0,00

Operacions corrents (cap. 1 a 5)

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

TOTAL
Amortitzacions
TOTAL

Dif. Ingressos-despeses

0,00

1.520.000,00

0,00

300.000,00

64.300,00 229.542.305,02 5.433.717,59

224.108.587,43

80,00

300.000,00

80,00

6.990.090,42

313.724,18
261.042.458,27

0,00

d) Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
per a l’exercici 2021:
TÍTOL PRIMER
Normes generals, règim jurídic
CAPÍTOL PRIMER
Normes Generals, règim jurídic i àmbit d’aplicació
Article 1r. Objecte, règim jurídic i àmbit d’aplicació de les bases d’execució
1.1 Objecte.
Aquestes bases s’estableixen a l’empara de l’ establert en l’article 165.1 del TRLRHL i
l’article 9 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, amb l’objecte d’adaptar les disposicions
generals en matèria pressupostària a l’organització i funcionament de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat.
1.2. Règim jurídic
El marc legal pel que es regeixen aquestes bases està constituït per:
 Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local (LBRL)
 Els articles 162 a 223 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
 El Reial decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del
Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals
(RD/500/90)
 La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. (LOEPSF).
 El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, que desenvolupa la Llei 18/2001
general d’estabilitat pressupostària en tot allò en que no s’oposi a les lleis
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orgàniques esmentades en els paràgrafs anteriors.
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF.
Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos dels ens locals.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del MIHAPF, per la que s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local, que serà d’aplicació a la
comptabilització del pressupost, execució i liquidació.
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local.

1.3. Àmbit d’aplicació
a) Àmbit d’aplicació funcional
Les presents bases s’aplicaran al pressupost de l’Ajuntament i a l’estat de previsions
d’ingressos i despeses de l’entitat mercantil de capital íntegrament local La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals SA i la Fundació Arranz Bravo.
b) Àmbit d’aplicació temporal
Aquestes bases tindran la mateixa vigència que el pressupost. En cas de pròrroga del
pressupost regiran durant el període de la dita pròrroga.
Article 2n.- De l’aprovació dels estats de despeses i ingressos del pressupost general
per a 2021
1.- El Pressupost General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat està integrat pel
pressupost municipal i l’estat de previsions d’ingressos i despeses de La Farga GEM SA.
Als efectes del que disposa l’article 2.1 de la LOEPSF els ens que integren el sector
administracions públiques, per al càlcul del compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera són:
 L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
 La Societat mercantil de capital íntegrament
d’equipaments Municipals, SA.
 La Fundació privada municipal Arranz Bravo

municipal

“la

Farga,

gestió

El pressupost de l’Ajuntament ascendeix a 259.340.000,00 euros.
Els estats de previsions d’ingressos i despeses de la societat municipal La Farga Gestió
d’Equipaments Municipals SA., ascendeixen a 7.071.875,86 euros.
2.- Per a l’execució dels programes integrats en els estats de despeses dels pressupostos
dels ens esmentats en l’article primer, excepte els referits a la societat mercantil de capital
íntegrament municipal, s’aproven crèdits en els capítols econòmics I a IX pels imports que
es detallen a continuació segons la distribució per programes que s’adjunta com annex al
pressupost general:
Pressupost de despeses
CAPITOL
Capítol 1. DEPESES DE PERSONAL
Capítol 2. DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS

Pressupost
2021
92.700.000,00
108.823.366,52
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Capítol 3. DESPESES FINANCERES
Capítol 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Capítol 5. FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

1.520.000,00
19.376.486,82
300.000,00

Capítol 6. INVERSIONS REALS

6.990.090,42

Capítol 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

7.835.169,52

Capítol 8. ACTIUS FINANCERS

7.302.886,72

Capítol 9. PASIUS FINANCERS

14.492.000,00

TOTAL

259.340.000,00

Previsions d’ingressos
CAPITOL
Capítol 1. IMPOSTOSDIRECTES

Pressupost
2021
109.624.514,70

Capítol 2. IMPOSTOS INDIRECTES

11.426.001,30

Capítol 3. TAXES, PRESU PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

27.502.842,58

Capítol 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

92.418.544,00

Capítol 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Capítol 6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
Capítol 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

3.096.572,52
0,00
19.687,50

Capítol 8. ACTIUS FINANCERS

251.837,40

Capítol 9. PASIUS FINANCERS

15.000.000,00

TOTAL

259.340.000,00

4.- Per a l’amortització dels passius financers s’autoritzen crèdits en els estats de despeses
dels ens que integren el pressupost general per import de 14.492.000 euros, figurant el seu
desglossament com annex al pressupost general.
5. - Estructura pressupostària
Les aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses estaran integrades per la conjunció
de les classificacions orgànica, per programes i econòmica, regulades a l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, modificada per l’Ordre EHA 419/2014, de 14 de març.
‒ La classificació orgànica informarà sobre qui gasta.
‒ La classificació per programes informarà sobre la finalitat o destí de la despesa (per
a què es gasta).
‒ La classificació econòmica informarà sobre la naturalesa de la despesa (en què es
gasta).
6.- Estructura de l’estat d’ingressos. Els conceptes pressupostaris d’ingressos vindran
determinats únicament per la classificació econòmica.
7.- A més de les codificacions que integren l’estructura pressupostària del pressupost
municipal i dels comptes en que s’estructuren les previsions d’ingressos i despeses de la
societat mercantil, totes les obligacions reconegudes i els drets reconeguts es codificaran
també per centres de cost i/o activitats.
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Article 3r.- Classificació per Seccions pressupostàries (codi orgànic) i per Àrees de
despesa dels crèdits dins del pressupost de l’Ajuntament per a 2021.
Els crèdits inclosos en els Capítols I al IX de l’estat de despeses del pressupost de
l’Ajuntament, s’agrupen en Seccions pressupostàries (codi orgànic), d’acord amb la divisió
de l’administració municipal de l’Ajuntament en àrees executives establertes en el decret de
l’alcaldia 6387/2020, de 3 de juliol de 2020.
SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA ORGÀNICA

Pressupost
2021

01 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

12.223.733,92

02 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I EC, ESPORTS I JOVENTUT

81.822.183,92

03 ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT

60.803.570,16

04 CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

33.376.049,41

05 OCUPACIÓ, EMPRESA, TURISME I ECONOMIA SOCIAL

4.305.504,07

06 EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS

35.700.108,42

07 EDUCACIÓ, INNOVACIÓ I CULTURA

23.716.549,07

08 PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES

3.405.055,18

09 ÀREES TERRITORIALS

3.987.245,85

TOTAL

259.340.000,00

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

ÀREA DE DESPESA

Pressupost
2021

0 DEUTE PÚBLIC

15.312.000,00

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

88.941.294,25

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

33.020.446,64

3 PRODUCCIÓ DE BENS DE CARÀCTER PREFERENT

43.926.613,92

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

13.590.610,88

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

64.549.034,31

TOTAL

259.340.000,00

Article 4t.- Del finançament dels crèdits del pressupost de despeses de l’ajuntament
per a 2021
1.- Els crèdits aprovats a l’estat de despeses de l’Ajuntament es finançaran amb els drets
econòmics a liquidar durant l’exercici que es detallen en l’estat d’ingressos estimats en un
import de 259.340.000,00 euros.
No obstant la disponibilitat dels crèdits de despesa, quedarà subjecte al compliment del que
es preveu a l’article 173.6 TRLRHL. Per al compliment d’aquest article en el mateix acte
d’aprovació del pressupost es determinarà la no disponibilitat dels crèdits de les aplicacions
pressupostàries que es financin totalment o parcialment amb ingressos afectats mentre no
s’acrediti documentalment la disponibilitat d’aquests recursos, així com d’altres supòsits de
despeses que vegin condicionada la seva execució a la realització d’ingressos previstos en
el pressupost de realització incerta. El Ple autoritzarà a la Junta de Govern Local, previ
informe de la Intervenció general, per a la reposició dels crèdits declarats no disponibles
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quan s’acrediti la plena disponibilitat del finançament de les despeses o desapareguin les
condicions que fonamentaven la situació de no disponibles.
2.- L’actualització dels crèdits pressupostaris i el seu finançament previstos en els projectes
inclosos en l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2021 es durà a terme per
trimestres naturals vençuts. D’aquesta actualització se’n donarà compte al Ple municipal
conjuntament amb el primer expedient de modificació de crèdit que es sotmeti a la seva
aprovació una vegada transcorregut el trimestre natural.
3.- Els crèdits aprovats en els estats de recursos de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal es finançaran amb els drets econòmics a ingressar durant l’exercici,
que es detallen en l’estat de recursos de la mateixa, i que s’estimen en 6.858.074,71 euros,
els quals, d’acord amb el quadre resum del pressupost general consolidat que s’adjunta a
l’expedient es destinaran íntegrament a la societat “La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, SA.
CAPÍTOL SEGON
Normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris
Article 5è.- Les modificacions de crèdit
1.- El pressupost de despeses podrà ser modificat mitjançant les següents modalitats
d’expedients de modificacions:
 Crèdits extraordinaris.
 Suplements de crèdit.
 Ampliacions de crèdit.
 Transferències de crèdit.
 Incorporació de romanents de crèdit.
 Generació de crèdit per ingressos.
 Baixes per anul·lació.
2.- Correspon al Ple, de conformitat amb el que s’estableix als apartats 2 i 3 de l’article 177 i
a l’apartat 2 de l’article 179 TRLRHL, en relació amb el que disposa l’article 123.1.p) de la
LRBRL, l’aprovació dels expedients de modificacions pressupostàries en les modalitats de:

a. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
b. Baixes per anul·lació.
c. Transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa, llevat que afecti a crèdits
de personal.
3.- Són competència de la Junta de Govern Local, d’acord amb l’establert a l’article 127.g)
de la LBRL, l’aprovació, previ informe de la Intervenció General, de les modificacions de
crèdit que es detallen a proposta de la persona titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda





Transferències de crèdit que afectin a diferents seccions i programes pressupostaris
sempre i quan no varií l’àrea de despesa i bé que variant l’àrea de despesa afecti a
crèdits de personal.
Generació de crèdits per ingressos
Ampliacions de crèdits, sempre que 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.
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4.- Las modificacions del pressupost que siguin competència del Ple entraran en vigor al dia
següent de publicar els acords definitius d’aprovació i el resum per capítols en el Butlletí
Oficial de la Província. Les modificacions aprovades per la Junta de Govern Local seran
executives des del moment de la seva aprovació.
5.- La comptabilització de les modificacions del pressupost s’efectuarà en el moment en que
siguin executives.
6.- El procediment d’elaboració i aprovació de les modificacions dels crèdits pressupostaris
s’ajustaran al que preveu el TRLRHL, el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, i el que es
disposa en el present capítol, sent tramitades per l’Òrgan de Programació i Pressupostos.
7.- Els expedients de modificacions pressupostàries s’iniciaran de la forma següent:
a. Mitjançant provisió de la persona titular de la secció pressupostària que els proposi.
En el cas de modificacions pressupostàries que afectin a operacions de capital (crèdits
d’inversions, transferències de capital, actius i passius financers), i incorporació de
romanents de crèdit la provisió d’iniciació correspondrà a la persona titular de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports.
8.- Per donar curs a una proposta de modificació de crèdit es requerirà la confecció del
corresponent expedient en el qual es justificaran adequadament els següents extrems;
a. Motivació clara i suficient de la necessitat de la modificació.
b. Destinació específica de les noves aplicacions pressupostàries
c. Recursos que financin la modificació. En cas que la modificació es financi amb
minoracions d’altres aplicacions pressupostàries, justificació de la minoració i
acreditació que aquesta no suposarà un detriment en la prestació del servei.
d. En cas de modificacions per crèdits extraordinaris o suplements de crèdit, s’haurà
d’acreditar també la impossibilitat d’ajornar la despesa fins a l’exercici següent.
e. Informe del/la gerent, o del/la coordinador/a, director/a de serveis, cap de serveis de la
secció pressupostària gestora de la despesa i en el cas d’absència, vacant, malaltia,
abstenció legal o reglamentària de la persona que el substitueixi, que haurà d’expressar
la incidència que aquesta modificació tindrà en els respectius objectius.
f. Fitxa del projecte de despesa amb finançament afectat en el cas que la modificació
pressupostària correspongui a despeses d’aquesta naturalesa.
9.- Iniciat l’expedient mitjançant la corresponent provisió i complimentat el model normalitzat
escaient, degudament qualificat jurídicament i incorporats els informes previstos en la
normativa vigent, així com els addicionals continguts en el present capítol, l’expedient
resultant es trametrà a l’Òrgan de Programació i Pressupostos que comprovarà la correcció
del mateix, retornant-lo a la dependència gestora en el cas que s’observi incompliment de
qualsevol tipus i sotmetent-lo, en cas de ser correcte, a informe de la Intervenció General de
conformitat amb el que disposen el TRLRHL i el Reial decret 500/1990.
10.- La Intervenció General emetrà els informes preceptius en aplicació del TRLRHL i de la
Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) i
efectuarà la tramitació comptable que preveu la Instrucció del model normal de comptabilitat
local aprovada per Ordre del HAP/1781/2013 de 20 de setembre i la Instrucció de
comptabilitat per a la central comptable aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 4 de
novembre de 2003, retornant-lo un cop complimentades les actuacions anteriors a l’Òrgan
de Programació i Pressupostos, als efectes de l’elaboració de la corresponent proposta
d’acord a l’òrgan competent per la seva aprovació prèvia fiscalització de la Intervenció
General.
11.- Els expedients de modificacions pressupostàries, no importa quina sigui la seva
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qualificació jurídica, seran arxivats per l’Òrgan de Programació i Pressupostos en el decurs
de la vigència de l’exercici pressupostari i s’hauran de trametre a la Intervenció General,
abans del 31 de març de l’exercici immediatament posterior, la totalitat dels tramitats perquè
aquesta formi el Compte General de l’Administració municipal.
12.- Els expedients de modificació de crèdits que es tramitin per a l’aprovació del Ple seran
proposats per la persona titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports.
13.- En cas de discrepància entre l’informe emès per l’Òrgan de Programació i Pressupostos
i la proposta de modificació pressupostària efectuada per l’àrea gestora, aquesta serà
resolta mitjançant informe raonat de la persona titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, qui ho elevarà per a la seva aprovació a la Junta de Govern
Local.
14.- En cas de discrepància amb l’informe emès per l’Òrgan de Programació i Pressupostos,
i la Intervenció General, aquesta manifestarà el seu reparament per escrit abans de
l’adopció de l’acord, segon l’establert a l’article 215 del TRLRLHL
15.- Especialitats en la tramitació de les següents tipologies de modificacions:
a) En les generacions de crèdit que es realitzin a partir d’una subvenció atorgada a
l’ajuntament i que afecti en la seva execució a més exercicis pressupostaris que el
vigent, es tramitarà per la totalitat de la subvenció atorgada amb la incorporació
d’una fitxa del projecte on es faci referència a la seva execució plurianual.
b) Qualsevol modificació que afecte a Inversions es tramitarà mitjançant baixa de la
partida corresponent i alta un projecte específic per el projecte concret, realitzant la
seva proposta per l’aprovació en el Ple Municipal i l’expedient que haurà
d’incorporar com a mínim una memòria valorada de la Inversió o en el seu cas el
projecte aprovat.
c) Qualsevol modificació que variï el còmput total establert en l’acord d’aprovació de
pressupost respecte a conceptes de productivitat i gratificacions haurà de ser
tramitat pel la seva aprovació en el Ple municipal com a baixa o com a suplement de
crèdit, pel regulat en els art. 5 i 6 del RD 861/1986, de 25 d’abril pel que s’estableix
el règim de retribucions dels funcionaris de l’Administració Local.
d) Totes les modificacions que es tramitin a partir d’un projecte de finançament afectat
en el que les despeses hagin d’estar imputades especialment al projecte plurianual,
incorporarà en l’expedient de modificació de crèdits la fitxa del projecte i/o
subprojectes d’acord amb el model de l’annex I d’aquestes bases anomenat Fitxa
de projectes plurianuals amb Finançament afectat (PPFA).
A aquest efectes es consideren PROJECTES DE DESPESA;
d.1 Un projecte de despesa és una unitat de despesa pressupostària perfectament
identificable, l’execució dels quals, s’efectuï amb càrrec a crèdits d’una o diverses
aplicacions pressupostàries i s’estengui a un o més exercicis, requereix un
seguiment i control individualitzat.
d.2 Tindran la consideració de projectes de despesa:
a) Els projectes d’inversió inclosos en l’Annex d’Inversions que acompanya
al Pressupost.
b) Les despeses amb finançament afectat.
c) Qualssevol altres unitats de despesa pressupostària sobre les quals
l’entitat vulgui efectuar un seguiment i control individualitzat.
d.3 Tot projecte de despesa estarà identificat per un codi únic i invariable al llarg de
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la seva vida, determinat segons el que s’estableix per la pròpia entitat local. Quan
un projecte de despesa es desglossi en nivells inferiors (expedient, subexpedient,
etc.), cadascun d’ells haurà de ser objecte de seguiment i control individualitzat.
d.4 Cada projecte de despesa podrà desglossar-se en nivells inferiors: expedient,
sub-expedient, etc. pels quals s’haurà d’indicar pel seu seguiment la següent
informació:
d.4.1) Dades generals del projecte:
 El codi identificatiu i la denominació del projecte de despesa.
 L’any d’inici i les anualitats al fet que vagi a estendre la seva execució.
 Per a cadascuna de les anualitats, l’aplicació o aplicacions
pressupostàries de despeses a través de les que es vagi a realitzar.
 Per a cadascuna de les anualitats, l’aplicació o aplicacions
pressupostàries d’ingressos a través de les que es prevegin obtenir els
recursos afectats.
 La quantia total de la despesa estimada inicialment i dels ingressos
previstos.
d.4.2) Informació sobre la gestió de la despesa i ingressos pressupostaris
afectats, tant del pressupost corrent com de pressupostos tancats i futurs.
Article 6è.- Crèdits ampliables i incorporacions de romanents de crèdit
6.1 Crèdits ampliables
De conformitat amb el que estableix l’article 178 del TRLRHL i l’article 39 del Reial Decret
500/1990, de 20/4 tindran la consideració de crèdits ampliables, les aplicacions
pressupostàries que es financen amb recursos expressament afectats, havent-se d’acreditar
per a la tramitació de l’expedient el reconeixement en ferm de majors drets sobre els
previstos en el pressupost d’ingressos, que estiguin afectats al crèdit que es pretén ampliar.
Tot seguit es detallen les partides ampliables del pressupost de l’exercici 2021.
01 ALCALDIA PRESIDÈNCIA
PROGRAMA

CONCEPTE PRESSUPOSTARI
DESPESA

9201 SECRETARIA GENERAL 227.05.00 Processos electorals

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

02. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I EC, ESPORTS I JOVENTUT
CONCEPTE PRESSUPOSTARI
CONCEPTE PRESSUPOSTARI
DESPESA
INGRÈS
212.00.00
Reparacions,
3370 LLEURE PER A JOVES
manteniment
i
conservació Ingressos per sinistralitat
d’edificis i altres construccions
212.00.00
Reparacions,
3420
INSTAL.LACIONS
manteniment
i
conservació Ingressos per sinistralitat
ESPORTIVES
d’edificis i altres construccions
9205
SISTEMES 216.00.00
Reparacions,
D’INFORMACIÓ
manteniment
i
conservació Ingressos per sinistralitat
CORPORATIVA
maquinari i programari informàtic
PROGRAMA
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9310 POLÍTICA ECONÒMICA I
FISCAL
9320 GESTIÓ DEL SISTEMA
TRIBUTARI
9320 GESTIÓ DEL SISTEMA
TRIBUTARI

226.03.00 Publicacions en diaris Reintegrament
anuncis
oficials
particulars
Recàrrecs
de
pròrroga
i
225.02.00 Taxa ORGT DIBA
apressament
226.03.00 Publicacions en diaris Reintegrament
anuncis
oficials
particulars
464.00.00 Transferències corrents
9430 TRANSFERÈNCIES A
majors ingressos per 0,056 %
a
l’Àrea
Metropolitana
de
ALTRES ENTITATS LOCALS
base liquidable IBI
Barcelona
764.00.00
Transferències
de Majors ingressos per cessió de
9430 TRANSFERÈNCIES A
capital a l’Àrea Metropolitana de tributs i fons complementaris de
ALTRES ENTITATS LOCALS
Barcelona
finançament
03 ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
CONCEPTE PRESSUPOSTARI
DESPESA

PROGRAMA
1522
CONSERVACIÓ
REHABILITACIÓ
L’EDIFICACIÓ
1532 PAVIMENTACIÓ DE
VIES PÚBLIQUES
1533 MANTENIMENT DE
VIES PÚBLIQUES
1533 MANTENIMENT DE
VIES PÚBLIQUES
1601 MANTENIMENT
CLAVEGUERAM

CONCEPTE PRESSUPOSTARI
INGRÈS

I
226.99.02
Altres
despeses ingressos
efectius
per
tal
DE
diverses execucions subsidiàries
concepte i de multes coercitives
LES 210.01.00
Manteniment
conservació de la pavimentació
LES 210.03.00
Manteniment
conservació de la via pública
LES
210.03.01 Execució guals
DEL

1650 ENLLUMENAT PÚBLIC

210.06.01 Execució claveguerons
210.00.00
manteniment
i
enllumenat públic

i
i

Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat
Altres ingressos prestació serveis
guals
Altres ingressos prestació serveis
claveguerons

Reparacions,
conservació Ingressos per sinistralitat

Ingressos
per
sinistralitat
Conservació
i (finançament
compartit
amb
edificis municipal- programes 1532 i 1533) es
determinarà segons informe de la
unitat operativa
Ingressos
per
sinistralitat
213.00.01
Conservació
i (finançament
compartit
amb
9331
MANTENIMENT
manteniment edificis municipals- programes 1532 i 1533) es
D’EDIFICIS MUNICIPALS
instal·lacions
determinarà segons informe de la
unitat operativa
04
CONVIVÈNCIA
I
SEGURETAT
CONCEPTE PRESSUPOSTARI
CONCEPTE PRESSUPOSTARI
PROGRAMA
DESPESA
INGRÈS
212.00.01
9331
MANTENIMENT
manteniment
D’EDIFICIS MUNICIPALS
obra civil

Transferències de la Direcció
despeses General
de
Presons
del
Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya
214.00.00
Reparacions,
1320 SEGURETAT I ORDRE
manteniment i conservació de Ingressos per sinistralitat
PÚBLIC
material de transport
1320 SEGURETAT I ORDRE 221.99.02 Altres subministraments. Ingressos convenis de cessió
PÚBLIC
Material espai tir
d’espai de tir. Guàrdia Urbana
1300
ADMINISTRACIÓ
226.99.00
GENERAL CONVIVÈNCIA I
diverses
SEGURETAT

Altres
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06 EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
PROGRAMA
2312 IGUALTAT I LGTBI

CONCEPTE PRESSUPOSTARI
CONCEPTE PRESSUPOSTARI
DESPESA
INGRÈS
227.06.10 Estudis i treballs tècnics.
Polítiques d’igualtat home-dona Diputació de Barcelona
“Diputació”

07. EDUCACIÓ, INNOVACIÓ I CULTURA
CONCEPTE PRESSUPOSTARI
CONCEPTE PRESSUPOSTARI
DESPESA
INGRÈS
212.00.00
Reparacions,
3230
MANTENIMENT
manteniment
i
conservació Ingressos per sinistralitat
CENTRES DOCENTS
d’edificis i altres construccions
3331 CENTRE CULTURAL 226.99.01
Altres
despeses Altres ingressos Centre d’art
METROPOLITÀ TECLA SALA diverses Centre d’Art Tecla Sala
Tecla Sala
PROGRAMA

6.2

Incorporació de romanents de crèdit

1. Els centres gestors de la despesa comunicaran, en el mes de desembre, a la Intervenció
General les actuacions que es financen amb ingressos afectats que haurien de ser objecte
d’incorporació, així com de les que no procedeix la seva incorporació totalment o
parcialment perquè ha finalitzat l’execució o esdevé impossible realitzar-la, mitjançant escrit
raonat del responsable del centre. La Intervenció General, efectuades les operacions de
tancament prèvies a la liquidació de l’exercici comprovarà les peticions dels centres gestors i
la procedència i quantia dels romanents a incorporar obligatòriament a l’exercici 2021 i
comunicarà als centres gestors aquells romanents de crèdit que tot i haver-los sol·licitat per
les àrees no són incorporables.
2. Les modificacions per incorporació de romanents es tramitaran una vegada aprovada la
liquidació del pressupost, si bé excepcionalment, previ informe raonat del servei gestor,
s’autoritza la incorporació de romanents de crèdit de caràcter obligatori i urgent, abans de
l’aprovació de la liquidació del pressupost, previ informe de la Intervenció General, que
comprovarà l’existència dels recursos financers corresponents.
3. Els saldos sobrants de romanents de crèdit finançats amb operacions de crèdit resultants
de la liquidació de l’exercici 2020 conformaran un romanent únic que podrà ser incorporat a
l’exercici 2021. Per defecte, els saldos dels romanents esmentats finançats amb operacions
de crèdit al llarg termini també poden ser destinats a amortització anticipada de les
corresponents operacions financeres contractades o, en funció de l’agent finançador, les
quantitats sobrants seran reintegrades o s’aprovarà per l’òrgan competent el canvi de destí.
4. El saldo de les partides modificades per generacions de crèdit derivada d’execucions
subsidiàries podrà ser incorporat per la part dels ingressos afectats a despeses pendents de
realitzar.
Article 7è.- Vinculació dels crèdits pressupostaris
1.- Els crèdits imputables a l’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament, tenen
caràcter limitatiu i es vinculen amb subjecció a la classificació orgànica per seccions
pressupostàries, per a la xarxa de programes inclosa com annex als pressupostos generals i
econòmica segons l’estructura establerta a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre sens
perjudici de la classificació a nivells inferiors al de concepte pressupostari que es conté en
els propis pressupostos.
2.- Vinculacions jurídiques
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2.1. Crèdits no inclosos en projectes de despesa amb finançament afectat.
a) Despeses del capítol 1 “despesa de personal”.
a. Regla general
 Classificació programa: 1 dígit (àrea de despesa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)
b. Excepcions a la regla general
Despeses corresponents a productivitat (concepte
extraordinàries (concepte 151)
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 4 dígits (programa)
 Classificació econòmica: 3 dígits (concepte)

150)

i

gratificacions

b) Despeses del capítol 2 “béns corrents i serveis” i capítol 6 “inversions reals”
(aquestes últimes sempre que es financin íntegrament amb recursos
ordinaris).
a. Regla general
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 2 dígits (política de despesa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)
b. Excepcions a la regla general
Els programes pressupostaris següents:
 3342 - Cultura Popular i tradicional
 3370 - Instal·lacions de lleure per a joves
 9251 - Atenció als ciutadans Districte I
 9252 - Atenció als ciutadans Districte II
 9253 - Atenció als ciutadans Districte III
 9254 - Atenció als ciutadans Districtes IV-V
 9255 - Atenció als ciutadans Districte VI
La vinculació serà la següent:
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 4 dígits (programa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol).
c) Despeses dels capítols 4 “subvencions i transferències corrents” i 7
“transferències de capital”.
a. Regla general
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 2 dígits (política de despesa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)
b. Excepcions a la regla general
b.1.- Les subvencions i transferències nominatives només vincularan amb la
pròpia aplicació pressupostària.
b.2.- Els programes pressupostaris següents:


3342 - Cultura Popular i tradicional
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3370 - Instal·lacions de lleure per a joves
9251 - Atenció als ciutadans Districte I
9252 - Atenció als ciutadans Districte II
9253 - Atenció als ciutadans Districte III
9254 - Atenció als ciutadans Districtes IV-V
9255 - Atenció als ciutadans Districte VI

La vinculació serà la següent:
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 4 dígits (programa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol).
d) Despeses financeres dels capítols 3 “despeses financeres” i 9 “passius
financers.
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 4 dígits (programa)
 Classificació econòmica: 1 dígits (capítol)
2.2. Crèdits finançats amb ingressos afectats i projectes d’inversions
a. Regla general
 Codi projecte: complet
 Classificació orgànica: completa
 Classificació per programes: dos dígits (política de despesa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)
b. Excepcions a la regla general
Projectes amb finançament afectat de les polítiques de despesa 24 “Foment
de l’ocupació”, 43 “Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses”, 46
“Investigació, desenvolupament i innovació” i 49 “ Altres actuacions de
caràcter econòmic”
Cada projecte amb finançament afectat s’identificarà amb un codi de
projecte d’acord amb la regla 23 de la ICAL. El nivell de vinculació
s’establirà per programa pressupostari desenvolupat al màxim nivell Si les
condicions de l’acord de concessió del finançament ho permeten es podran
vincular també a nivell de capítol:
 Codi projecte: complet
 Classificació orgànica completa
 Classificació programa a 5 dígits (subprograma)
2.3. Especialitats en les vinculacions jurídiques
En el cas de reconeixements de crèdit derivats d’actes de conversió i convalidació
administratives requeriran prèviament l’obertura d’una aplicació pressupostària dins la bossa
de vinculació jurídica a que sigui imputable la despesa amb dotació inicial zero (0), en
aplicació d’allò que es disposa a l’article 10.4 amb el codi 5X.
En el cas que durant l’exercici 2021 es modifiqui el pressupost mitjançant crèdits
extraordinaris, les aplicacions pressupostàries que es donin d’alta quedaran vinculades en sí
mateixes.
El control comptable de les despeses imputables a aplicacions integrades en el mateix nivell
de vinculació jurídica, s’efectuarà a nivell d’aplicació.
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La fiscalització de la despesa s’efectuarà respecte el límit definit pel nivell de vinculació
jurídica.
Es podrà retenir crèdit o autoritzar despeses sempre que hagi crèdit suficient dins la bossa
de vinculació jurídica.
Per necessitats de gestió pressupostària i a petició del servei gestor, el Servei de
comptabilitat podrà crear una aplicació pressupostària nova amb crèdit inicial zero dins
d’una bossa de vinculació jurídica ja existent sense necessitat d’aprovar un expedient de
modificació de crèdit.
En cap cas es poden adquirir compromisos de despesa en quantia superior als crèdits
autoritzats a nivell de vinculació jurídica, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i
actes administratius que infringeixin aquesta norma, sense perjudici de les responsabilitats
que en el seu cas se’n derivin.
Article 8è. Modificacions de crèdit a càrrec del fons de contingència
El crèdits pressupostaris dotats en el pressupost general de l’exercici 2021 a càrrec del
Fons de Contingència previst en l’article 31 LOEPSF tindran com a finalitat fer front a
necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no estiguin previstes inicialment en
el pressupost, i es destinarà a finançar modificacions de crèdit.
Article 9è. Normes específiques en matèria de subvencions que sol·liciti l’Ajuntament
1. Sol·licitud de subvencions:
Correspon als/les Tinents/es d’alcaldia, Regidors/es de Govern, o Regidors/es Presidents/es
de Districte la competència per a la sol·licitud de subvencions a altres entitats o
administracions públiques, de conformitat amb el Decret 6389/2020, de 3 de juliol (BOPB de
13.07.2020), pel qual es deleguen facultats en els/les Tinents/es d’alcaldia i Regidors/es de
Govern, i amb l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2019, pel qual es
deleguen competències als Tinents/es d’alcaldia, Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents/es de Districte.
A les resolucions que formalitzin aquestes sol·licituds s’haurà d’indicar expressament
l’import de la subvenció sol·licitada, així com l’import total del projecte i de l’aportació
municipal prevista, si s’escau.
Les àrees gestores donaran trasllat de la resolució de sol·licitud de subvencions al Servei de
Programació i Pressupostos.
2. Acceptació de subvencions:
Correspon als/les Tinents/es d’alcaldia, Regidors/es de Govern o Regidors/es Presidents/es
de Districte la competència per a l’acceptació de les subvencions sol·licitades sense
aportació municipal, de conformitat amb el citat Decret 6389/2020, de 3 de juliol i
l’acceptació de les subvencions en les que la quantitat atorgada no sigui superior a 5.000
euros, de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2019.
Les resolucions que acceptin les subvencions hauran d’indicar expressament l’import total
del projecte subvencionat, l’import de la subvenció atorgada i l’import de l’aportació
municipal i d’altres, en el seu cas, destinades a finançar el projecte, així com el centre de
cost/activitat d’imputació d’ingressos i despeses. En cas que es prevegi aportació municipal
a l’expedient de resolució de l’acceptació s’incorporarà informe favorable del Servei de
Programació i Pressupostos referent a l’aportació municipal destinada a finançar el projecte
atenent a les aplicacions pressupostàries proposades a l’informe per les àrees gestores.
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Les àrees gestores donaran trasllat dels acords d’acceptació de les subvencions a la
Intervenció General (AUPAC. UT – Intervenció General) i al Servei de Programació i
Pressupostos (AUPAC. UT – Pressupostos).
Les àrees gestores hauran d’acceptar les subvencions que hagin estat concedides a
l’ajuntament, en el termini màxim de dos mesos, o a màxim el 31 de desembre de l’exercici
corresponent, des de la recepció de la comunicació de concessió.
En l’acord d’acceptació ha de constar expressament la modalitat mecanisme de justificació:
-Si les despeses elegibles s’imputaran en noves aplicacions pressupostàries de
despeses no previstes en crèdits inicials, les quals es crearan mitjançat l’aprovació
d’expedient de modificació de crèdits.
-Si les despeses elegibles s’imputaran en aplicacions pressupostàries de despeses ja
previstes en el pressupost, incloses les despeses de personal. En aquest cas, el Servei
de Comptabilitat aplicarà l’ingrés de la subvenció directament en el concepte
pressupostari d’ingrés corresponent segons l’Ordre d’estructura pressupostària, no sent
necessari tramitar expedient de modificació de crèdit per generació de crèdit.
3. Canvi de destinació, renúncia i/o reintegrament de subvencions
Correspon als/les Tinents/es d’alcaldia, Regidors/es de Govern o Regidors/es Presidents/es
de Districte la competència per al canvi, renúncia i/o reintegrament de les subvencions de
conformitat amb el Decret 6389/2020, de 3 de juliol i d’aquelles altres en la que la quantitat
atorgada no sigui superior a 5.000 euros, de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern
Local de 26 de juny de 2019.
Les àrees gestores donaran trasllat dels acords de canvi de destinació, renúncia i/o
reintegrament de les subvencions a la Intervenció General Les àrees gestores donaran
trasllat dels acords de canvi de destinació, renúncia i/o reintegrament de les subvencions a
la Intervenció General (AUPAC. UT – Intervenció General) i al Servei de Programació i
Pressupostos (AUPAC. UT – Pressupostos).
4. Justificació de subvencions
De conformitat amb el Decret 6389/2020, de 3 de juliol i amb l’acord de la Junta de Govern
Local de 26 de juny de 2019, Correspon als/les Tinents/es d’alcaldia, Regidors/es de Govern
i Regidors/es Presidents/es de Districte la competència per a la justificació de les
subvencions acceptades per l’Ajuntament, qualsevol que sigui la seva quantia, amb la
inclusió de totes les declaracions complementàries que hagin d’incorporar-se als certificats
de despesa a remetre per la Intervenció General i que no siguin deduïbles de la pròpia
comptabilitat, i la remissió als ens atorgant de la justificació de les despeses corresponents.
Aquesta justificació haurà d’anar acompanyada pel document de Compromís d’ingrés,
signat pel Tinent/a d’Alcaldia o Regidor/a de Govern corresponent.
Les àrees gestores donaran trasllat de les resolucions de justificació de les subvencions a la
Intervenció General (AUPAC. UT – Intervenció General) i al Servei de Programació i
Pressupostos (AUPAC. UT – Pressupostos).
Article 10è.-

Especialitats en la gestió de crèdits

1. La competència per a la gestió dels crèdit serà dels/les tinents d’alcalde/regidors
responsables de cada secció pressupostària en base al Decret de l’Alcaldia 6389/2020, de 3
de juliol, de nomenament de titulars d’Àrea, regidors de Govern, regidories adjuntes i
regidors presidents de districte i delegació de facultats de l’Alcaldia en relació a les diferents
àrees en les quals es divideix l’administració executiva municipal dictat per l’Alcaldia en
base a les facultats que li confereix l’article 124.4 k) LRBRL.
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2. Als efectes de la correcta imputació pressupostària de les despeses, la Intervenció
General podrà autoritzar la creació de noves aplicacions pressupostàries amb dotació inicial
zero dins d’una bossa de vinculació jurídica.
3. Les aplicacions pressupostàries que es creïn amb dotació inicial zero (0) i que estiguin
finançades amb ingressos afectats quedaran codificades amb el subconcepte 60.
4. Les aplicacions pressupostàries que es creïn com a conseqüència de resolucions
administratives d’actes de revisió d’ofici i convalidació administrativa i que afectin a exercicis
corrents i tancats i per les quals no existeix acte administratiu d’autorització prèvia,
quedaran codificades amb els següents subconcepte: 50 per les d’exercicis tancats i 53 per
les d’exercici corrent. Les aplicacions pressupostàries que es creïn com a conseqüència de
resolucions administratives aprovades en anys anteriors quedaran codificades amb el
subconcepte 55.
5. Les aplicacions pressupostàries corresponents a projectes finançats a càrrec de
subvencions procedents de Fons Europeus, en els quals l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat actuï en qualitat d’òrgan intermedi, es codificaran amb el subconcepte 80, i
s’identificaran amb un codi de projecte concret i específic per cada projecte.
6. Les aplicacions pressupostàries creades a través de modificacions de crèdit en la
modalitat d’incorporació de romanents es codificaran amb el subconcepte de despeses 90.
7. Àrea Metropolitana de Barcelona.
7.1. Els crèdits de les aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses que venen
emparades per conceptes pressupostaris d’ingressos identificats en l’estat d’ingressos del
pressupost d’aquest Ajuntament, dins els articles 45 al 47 ambdós inclusius, excepte el
subconcepte 464.01 “Transferències Àrea Metropolitana de Barcelona: recollida selectiva de
residus”, podran ser declarats, com a no disponibles a partir de 30/06/2021, per Decret de
l’Alcaldia Presidència i per delegació de la mateixa, pel Tinent d’alcalde de Planificació,
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, a l’empara d’allò que disposa el RD 500/1990,
si aquestes subvencions no haguessin esdevingut fermes.
En el cas que s’hagués disposat dels crèdits pressupostaris que venen emparats per
aquestes subvencions, la secció pressupostària afectada haurà de tramitar, en el termini de
trenta dies a partir de la declaració de no disponibilitat, un expedient de modificació de
crèdits en la seva modalitat de transferència de crèdits, per cobrir els crèdits disposats, amb
la finalitat d’evitar que el pressupost hagués estat aprovat, amb dèficit inicial. Les partides
pressupostaries de despeses a què es fa referència, hauran de ser determinades mitjançant
informe de les seccions pressupostaries afectades.
7.2. Per l’import corresponent a la subvenció rebuda de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
per l’anualitat de l’exercici 2021 del Programa d’actuacions de millora urbana i social
(PAMUS) pel període 2020-2023, o el que el substitueixi, es comptabilitzaran drets
reconeguts que seran imputats al concepte corresponent a la naturalesa i finalitat de la
subvenció. Simultàniament es comptabilitzarà, pel mateix import, un ADO a la partida
pressupostària que correspongui a la naturalesa de la despesa a realitzar.
Les formalitzacions dels ingressos i les despeses s’efectuaran en la mesura que les
despeses finançades per l’esmentat programa d’actuacions de millora urbana es vagin
executant per part de l’ajuntament i les justificacions siguin acceptades per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
8. Normes específiques dels projectes de despesa.
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8.1. Tindran la consideració de projectes de despesa:

a. Els projectes d’inversió inclosos en l’annex d’inversions que s’adjunta al pressupost.
b. Les despeses amb finançament afectat.
c. Qualsevol altra actuació sobre la qual l’entitat vulgui efectuar un seguiment i un
control individualitzat.
Tots els projectes de despesa estaran codificats mitjançant un codi per facilitar la seva
identificació i el seu control pressupostari. Aquest codi serà únic i invariable per a tota la vida
del projecte. Podrà incloure diverses aplicacions pressupostàries de despeses i els diversos
conceptes d’ingressos específics que les financin.
Qualsevol projecte de despesa haurà de contenir una fitxa amb la informació que determina
la regla 24.3 de la ICAL, i en el seu cas memòria valorada i/o projecte aprovat, que possibiliti
la determinació real del cost i el contingut per la seva correcta aplicació pressupostària.
8.2. Despeses de capital amb finançament afectat (capítols 6 i 7)
A partir de l’1 de gener de 2021, 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 XX- 9310 -601.xx.xx, a la que s’afectaran als recursos específics
que els financin.
La codificació corresponent a ingressos provinents del Patrimoni Municipal del Sòl es
codificarà fent constar en els últims dígits el número 4x, de forma que resultaria la següent
codificació XX- 9310 -601.xx.4x, a la que s’afectaran als recursos específics que els
financin.
En la mesura que es vagi determinant el destí concret dels projectes inclosos en el projecte
genèric denominat “Inversions públiques locals sense determinar procedents del recurs
xxxx”, la seva aplicació pressupostària es formalitzarà a través de l’aprovació d’expedients
de modificació de crèdits, amb caràcter previ a procedir als actes d’autorització i compromís
de despeses.
Les aplicacions pressupostàries de projectes de despeses amb finançament afectat quan
siguin objecte d’expedients d’incorporació de romanents a l’exercici següent s’identificaran
amb un subconcepte 90 en la classificació econòmica.
Els saldos dels projectes de despeses amb finançament afectat, procedents d’incorporació
de romanents de crèdit de l’exercici 2020, que al 31 de desembre de 2021 no hagin estat
objecte d’adjudicació, sense que existeixi una justificació raonada, formaran part de
l’expedient d’incorporació de romanents afectats i s’agruparan en un projecte genèric amb la
denominació “Inversions públiques locals sense determinar procedents del recurs xxxxxx”.
8.3. Projectes de despeses amb finançament afectat dels programes pressupostaris 2410
“Foment de l’Ocupació”, 4312 Mercats, places i llotges”, 4330 “Desenvolupament
empresarial”, 4390 “Dinamització del comerç”, i 4930 “Protecció consumidors i usuaris”.
Les dotacions pressupostàries a efectuar en cada exercici per cadascun dels projectes de
despesa amb finançament afectat requeriran l’aprovació de la modificació de crèdits per
generació de l’import corresponent a la totalitat de la subvenció.
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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 crèdit. En aquells
projectes cofinançats destinats a la contractació de personal es podran aprovar
simultàniament les dues modificacions de crèdit condicionades a l’acceptació de la
subvenció corresponent.
Si al finalitzar l’execució del projecte resten romanents de crèdit de despeses finançats amb
recursos afectats, i l’òrgan competent de l’agent finançador del mateix no l’ha donat per
liquidat, els esmentats romanents no es donaran de baixa fins el tancament definitiu del
projecte i s’incorporaran a un projecte de despeses amb finançament afectat de caràcter
genèric amb la denominació “Despeses amb finançament afectat identificant l’agent
finançador”, fins al seu definitiu tancament.
8.4. Cada aplicació pressupostària de despesa inclourà la totalitat dels crèdits
pressupostaris de la mateixa naturalesa amb independència de l’agent finançador.
8.5. Els projectes de despeses amb finançament afectat vincularan d’acord amb l’establert
en l’article 7è d’aquestes bases.
8.6. En els casos que els crèdits inicials del pressupost estiguin finançats amb ingressos
finalistes, i aquests tinguin una minoració durant l’exercici respecte de les esmentades
previsions inicials, el servei gestor haurà de tramitar per l’aprovació de l’òrgan competent un
expedient declarant la no disponibilitat dels crèdits per l’import minorat o buscar finançament
alternatiu.
8.7. Previ informe justificatiu de l’Àrea gestora i del Servei de Programació i Pressupostos,
els projectes de despesa amb finançament afectat que figuren en les previsions inicials del
pressupost de l’exercici 2021, imputats a un única aplicació pressupostària de despeses pel
concepte d’assistències tècniques, podran ser distribuïts en subprojectes de despeses
vinculats quantitativa i qualitativament al projecte inicial.
A aquests efectes el Servei de Comptabilitat podrà obrir un subconcepte de despeses de la
mateixa aplicació pressupostària del projecte inicial.
TÍTOL SEGON
De les despeses de personal
CAPÍTOL PRIMER. Despeses de personal
Article 11è.-

Despeses de personal per a l’exercici 2021

11.1 Tractament de les indemnitzacions per raó de servei
1.- Per tot l’exercici 2021 s’aplicaran les indemnitzacions per raó de servei tal com es preveu
en el Real Decret 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei, o la
legislació vigent en cada moment i conforme a les regles contingudes en els apartats
següents, llevat que en la resolució d’autorització de sortida de càrrecs electes hi figuri
autorització a favor de funcionaris que acompanyin al mateix. En aquest cas el càlcul
d’indemnització es farà pel Grup I.
2.- Els funcionaris al servei de l’Ajuntament es podran allotjar en hotels classificats
turísticament com de tres estrelles, si així es determina en el decret d’autorització de sortida.
3.- Les indemnitzacions a favor dels membres electes de la Corporació es regiran pels
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següents criteris:
a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor de l’Alcaldia-Presidència i resta
de càrrecs electes, comportaran el rescabalament de les despeses efectuades prèvia
justificació de les mateixes o, alternativament aquests es podran acollir al sistema
d’indemnitzacions que pel Grup I preveu el Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre
indemnitzacions per raó del servei.
b) Quan es faci difícil l’aportació de justificants referits a taxis o altres vehicles de
transport públic i fins un límit del 5% del total de despesa justificada i per viatge
autoritzat, es podrà fer declaració/promesa que servirà de justificant. En altres casos
de dificultats de justificació, s’haurà d’emetre informe que, avaluat per la Unitat Fiscal,
podrà restrictivament ser admès, sense perjudici del que resulti del control financer
d’aquestes despeses, si estan sotmeses a fiscalització prèvia limitada.
4.- El personal eventual de confiança i assessorament especial meritarà les seves dietes en
el grup primer de la normativa esmentada a l’apartat 1.
5.- Els consells d’administració de les societats privades municipals, fixaran, en cas
necessari, les quanties de les dietes que rebin els seus membres per assistència efectiva
als esmentats consells, amb les limitacions establertes, en aquesta matèria, pel Real
Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei.
6.- Els criteris per a altres tipus d’indemnitzacions seran els següents:
a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels representants municipals a
la Junta Arbitral de Consum, queden fixades per l’exercici 2021 en 66,00 euros pels
presidents i en 42,00 euros per la resta de membres per assistència a reunió,
aplicant-se el que preveu l’article 28.1 del Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre
indemnitzacions per raó de servei, mantenint-se, en cada cas, els límits previstos en
l’article 27 i 32.3.
b) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels assessors o auxiliars dels
representants municipals en els consells escolars queden fixades per l’exercici 2021
en 80,00 euros per assistència a reunió, aplicant-se el que preveu l’article 28.1 del
Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó de servei,
mantenint-se, en cada cas, els límits previstos en l’article 27 i 32.3.
c) La justificació del pagament s’efectuarà mitjançant certificació de l’assistència a la
reunió, lliurada pel/per la president/a del consell escolar o, per defecte, mitjançant
declaració del tinent d’alcalde, regidor delegat de districte o coordinador, director de
serveis/cap de serveis de l’àrea de la que depenguin els consells escolars.
7.- En qualsevol cas, les indemnitzacions previstes en els apartats 1, 2 i 3, solament es
faran efectives quan hi hagi decret d’Alcaldia o del/de la tinent d’alcalde o del/ de la regidor/a
delegat/a respectiu, en el que s’autoritzi la sortida, punt de destinació i duració de
l’autorització.
8.- La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article seran
incompatibles amb la compensació per qualsevol altra despesa amb excepció de les de
viatge, que es regiran per la normativa específica derivada del Real Decreto 462/2002, de
24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei, o per la legislació vigent en cada moment.
9.- La utilització pel personal que depèn d’aquesta Administració de vehicle propi dins dels
límits de l’àrea metropolitana, serà indemnitzat al preu fixat per la normativa indicada en els
paràgrafs precedents, sense necessitat de decret de rescabalament, encara que serà
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necessària la conformitat del gerent, coordinador de l’àrea, director de serveis o, en el seu
cas, cap de serveis a través de documents normalitzats. Si en el conveni col·lectiu d’aquest
ajuntament es fixen quantitats superiors a les de la normativa indicada, seran aquestes
quantitats les que regiran pel pagament de les indemnitzacions.
11.2 Normes de gestió dels crèdits del capítol 1
1.-La gestió i tramitació de documents comptables corresponents a despeses de personal
seran gestionats, independentment de la classificació orgànica que informa sobre qui gasta,
pel Servei de Planificació i Desenvolupament de Recursos Humans.
2.- Durant el mes de gener següent al començament de l’exercici i abans de fer efectiva la
primera nòmina de l’any, el Servei de Planificació i Desenvolupament de Recursos Humans
remetrà al Servei de Comptabilitat de la Intervenció General els documents comptables “RC
/ AD”, elaborats i quantificats segons la classificació de l’Annex de personal aprovat amb el
Pressupost, d’acord amb la plantilla i la relació valorada de llocs de treball, per l’import
corresponent als llocs de treball efectivament ocupats.
3.- Per la resta de despeses del capítol I del pressupost, si són conegudes, es tramitarà el
document “RC / AD” corresponent i AD/ en el seu cas, a partir dels actes administratius
corresponents.
4.- Els assentaments derivats d’aquest document s’introduiran en el sistema de gestió
comptable.
5.- Les altes en la plantilla, aprovació d’increments retributius i el nomenament de
funcionaris o la contractació de personal laboral originarà la tramitació de successius
documents RC / AD, per import igual al que es prevegi satisfer durant l’exercici i si els seus
extrems s’allarguen a exercicis successius, pels contractes pels que no estigui prevista la
dotació de la plaça a la plantilla, es formalitzarà també el document comptable d’exercicis
futurs.
6.- La justificació de les retribucions del personal es realitzarà mitjançant la nòmina mensual,
on constarà la diligència del Cap de Servei d’Administració de Recursos Humans i
Prevenció Laboral acreditativa de que el personal relacionat ha prestat els serveis durant el
període corresponent. En un document addicional a la nòmina s’ha de fer constar la relació
de les incidències existents respecte la nòmina del mes anterior.
7.- Les contractacions de personal temporal no previstes al pressupost inicial podran
formalitzar-se amb un document comptable de reserva de crèdit RC provisional a l’aplicació
pressupostària general de substitucions, de forma que posteriorment es tramitarà
modificació de pressupostos amb l’anul·lació d’aquests documents RC provisionals i es
realitzaran els documents RC a les aplicacions corresponents al programa i aplicació
econòmica correcte d’imputació de l’obligació.
Article 12è.- Contractacions de personal amb càrrec a transferències corrents i de
capital
1.- Amb càrrec als respectius crèdits per inversions derivats de les transferències de capital
d’altres ens o crèdits per operacions corrents derivats de transferències o subvencions
finalistes, de naturalesa corrent solament podran formalitzar-se contractacions de personal
en règim establert pe Reial decret legislatiu 5/2015 de15 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP).
2.- L’òrgan competent per la contractació de personal contingut en l’apartat anterior serà de
la Junta de Govern Local, llevat de delegació expressa en els tinents d’alcalde i regidors de
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Govern.
3.- Els contractes hauran de formalitzar-se segons les prescripcions del text refós de la Llei
de l’estatut dels treballadors (TRET), aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 23
d’octubre, o de l’EBEP, segons s’escaigui.
Els incompliments de les obligacions formals imposades per la legislació laboral vigent, així
com l’assignació del personal contractat per funcions diferents de les que es determinin en
els contractes, dels que se’n pogués derivar drets de fixesa pel personal contractat, seran
objecte de deducció de responsabilitats, conforme el que preveu la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense
perjudici de les responsabilitats contingudes en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostaria (LGP).
Article 13è.- Pla de jubilació
1.- La dotació pressupostària de la secció pressupostària 06 “Equitat, drets socials i
recursos humans”, programa 2110 “Pensions”, del concepte econòmic 161.05.00
“Complement pensions” es podrà incrementar amb les baixes que es produeixin per raons
de jubilació anticipada de funcionaris al servei d’aquest ajuntament.
2.- L’increment de dotació pressupostària es farà mitjançant la incoació d’un expedient de
Modificació de crèdits, en la modalitat de crèdit suplementari finançat per baixa de crèdits.
TÍTOL TERCER
De les operacions financeres
CAPÍTOL PRIMER
Avals de l’Administració
Article 14è.- Avals a prestar per l’Administració
L’import dels avals que pugui prestar aquesta Administració, inclosa la societat privada
municipal, en el decurs de l’exercici de 2021, es regiran per l’article 49 de la TRLRHL i la
resta de normativa de referència.
Article 15è.- Comissions
1.- La Junta de Govern Local o òrgan en qui delegui, determinarà les comissions a percebre
per la Hisenda municipal com a contraprestació al risc assumit en virtut dels avals que es
puguin prestar en aplicació de l’article anterior.
2.- Les comissions que es derivin de la formalització d’avals aniran a càrrec del beneficiari.
Quan es fixi comissió, aquesta es farà efectiva en el moment de la formalització del crèdit
avalat, aplicant-se l’ingrés al concepte pressupostari específic i, en el cas que s’assegurés el
principal avalat, l’ingrés podrà ser objecte d’un expedient de modificació de crèdits en la
seva modalitat de crèdit generat.
CAPÍTOL SEGON
Endeutament a curt i llarg termini i alienació de patrimoni
Article 16è.- Operacions de tresoreria
1.- S’autoritza per l’exercici de 2021 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.
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2.- Qualsevol operació d’endeutament a curt termini, en la seva modalitat d’operacions de
tresoreria, que s’efectuï per la societat privada municipal, haurà de ser autoritzada
prèviament pel Ple de l’ajuntament.
Article 17è.- Operacions de crèdit a llarg termini per a inversions
1.- S’autoritza la persona titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, perquè durant l’exercici procedeixi a la reestructuració del deute viu a 31 de
desembre de 2020 en els termes previstos a la normativa vigent, en especial la d’estabilitat
pressupostària. L’expedient o expedients que se’n puguin derivar hauran de ser aprovats pel
Ple de l’ajuntament amb els requisits que, per aquests tipus d’operacions financeres,
estableix el TRLRHL.
2.- Les operacions de crèdit a llarg termini que es puguin concertar durant l’exercici restaran
subjectes al que disposi la normativa vigent i la LGP.
3.- Qualsevol operació d’endeutament a llarg termini per atendre el finançament dels estats
de dotacions per operacions de capital de les societats privades municipals, s’hauran
d’autoritzar prèviament pel Ple de l’ajuntament.
Article 18è.- Alienació del patrimoni municipal del sòl
1.-La Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a resoldre l’alineació del Patrimoni
Municipal del Sòl, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP. La
tramitació del procediment d’alienació s’haurà de tramitar previ l’expedient administratiu que
acrediti l’oportunitat, conveniència i la finalitat de conformitat amb el destí previst per aquest
Patrimoni en la legislació urbanística. Serà necessari en el supòsit previst a l’art. 209 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, la prèvia autorització del Departament competent de la
Generalitat de Catalunya.
2.-Els recursos que integren el Patrimoni Municipal del Sòl es podran destinar a qualsevol
de les finalitats previstes en l’article 160.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i a l’article 224 del Reglament
de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
3.- Excepcionalment, d’acord amb els requisits o condicions establerts en l’article 52.5 del
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del
sòl i rehabilitació urbana, es podrà destinar a reduir deute comercial i financer.
Article 19è.-

Reintegrament d’inversions procedents d’altres administracions

1.- Les inversions finançades originàriament per l’Ajuntament que fetes originàriament per
aquesta Administració, procedeixin de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es destinaran a
l’amortització de capital viu que té aquesta Administració pels diferents préstecs concertats.
2.- El concepte d’ingressos que nodreix l’estat de despeses es troba pressupostat i codificat
al capítol VII “Transferències de capital”, article 76 “D’entitats locals” concepte 764 “D’Àrees
metropolitanes” subconcepte 00 “Reintegrament inversions de capital de l’Àrea
Metropolitana de Municipis” (764.00)
3.- Els ingressos que es puguin produir al llarg de l’exercici de 2021 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.
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TÍTOL QUART
Dels procediments de la gestió pressupostària
CAPÍTOL PRIMER
Procediments de gestió de les despeses
Article 20è.- Normes generals per actes d’autorització i compromís de despesa i
liquidació del compromís d’obligacions.
1.- Els/les Tinents/es d’alcaldia i regidors/es de 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 6389/2020, de 3 de juliol així com de les
aprovades per acord núm. 641 de la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2019, o
aquelles resolucions o acords que els substitueixin.
2.- Els regidors/es presidents/es de districte estan facultats per a l’aprovació dels actes
d’autorització i de compromisos de despesa derivats de les facultats inherents a les
delegacions aprovades per acord núm. 641 de la Junta de Govern Local de 26 de juny de
2019, o aquelles resolucions o acords que el substitueixi.
3.- La Junta de Govern Local aprovarà els actes d’autorització i disposició de despeses en
aquelles matèries de la seva competència, que no hagin estat objecte de delegació, d’acord
amb l’article 127.1 de la Llei 7/1985, de 02/04, Reguladora de les Bases del Règim Local i
les seves modificacions posteriors, així com en les derivades de les competències
delegades de l’Alcaldia aprovades pel Decret 5701/2019 de 17 de juny de 2019, o resolució
que el substitueixi.
4.- En els supòsits no compresos en els apartats anteriors, l’autorització i compromís de
despeses correspondrà a l’Alcaldia, a la Junta de Govern Local o al Ple de l’ajuntament,
d’acord a les competències que es disposen respectivament en els articles 124.4. n), 127
1.g) i 123 p) de la LRBRL.
5.- En els documents comptables de compromisos de despesa serà necessari la signatura
de l’alcalde/essa o dels/de les tinents d’alcalde i regidors/res presidents/tes de districte en
qui s’hagi delegat, excepte si existeix acord exprés de l’òrgan competent on s’aprovi la
despesa.
6.- De conformitat amb el que preveu el Decret 6389/2020, de 3 de juliol, els actes de
reconeixement i liquidació d’obligacions, regulats a l’article 185.2 del TRLRHL en l’àmbit de
les matèries assignades a les àrees o regidories de govern seran competència dels/les
tinents/es d’alcalde i regidors/es de govern, i en el seu defecte de la persona titular de l’Àrea
de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
7.- Les certificacions d’obres, de serveis i de subministraments que s’esmenten en els
apartats anteriors, seran expedides informàticament en el model normalitzat, per la direcció
tècnica de cadascuna d’elles amb el vistiplau del gerent, coordinador d’àrea, director/cap de
serveis. En les esmentades certificacions hi constarà, si fa el cas, la signatura de
l’adjudicatari i s’haurà d’acompanyar de la relació valorada i de la factura expedida pel
mateix.
Per procedir a l’aprovació de l’obligació es farà constar en la factura corresponent a
contractes administratius regulats en la Llei de Contractes, expressament, que s’acredita la
conformitat amb el disposat en el contracte dels bens lliurats o serveis prestats, incorporantse a la factura el següent literal:
“Havent-se proposat la Unitat corresponent a aquesta secció la necessitat de l’adquisició en
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establiment comercial obert al públic. Es recepciona de conformitat en preus i quantitats
indicades d’acord amb el contracte dels béns lliurats i serveis prestats especificat a l’art.
198.4 de la LCSP. L’Hospitalet de Llobregat, a ..... El Cap de Secció.- Signat .... – Vist i
Plau.- El Gerent/Coordinadors/Directors/Caps de Servei.- Signat...”
Qualsevol document comptable que es tramiti com a reconeixement d’obligacions i comporti
moviment de fons amb pagaments o reposició de fons de caixa fixa requerirà la signatura de
l’òrgan competent per la seva aprovació.
8.- L’ordenació de pagaments d’acord amb el Decret núm. 6389/2020, de 13 de juliol, serà
competència de la persona titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut
i Esports, i la seva corresponent fiscalització formal s’efectuarà en base a les factures i
certificacions integrades en el document de gestió comptable en fase “O”.
9.- La tramitació dels documents de gestió comptable a què donin lloc els actes
d’autorització, compromís de despesa, liquidació del compromís de despesa i ordenació de
pagaments, així com els seus negatius (/), s’ajustaran al que disposa la Instrucció de
comptabilitat dels centres gestors del pressupost de despesa aprovada pel Ple de
l’ajuntament en sessió de 16 de setembre de 2003 o aquelles que en el seu cas es dictin als
efectes de desenvolupament o regulació complementària.
10.-Totes les factures que acompanyin l’aprovació de reconeixement d’obligacions
reconegudes hauran de complir els requisits aprovats per la normativa especifica de
facturació i facturació electrònica i en concret el seu contingut i expedició ha de complir el
RD 1619/2012, de 30 de novembre. Aquestes factures seran conformades pel responsable
corresponent i han de contenir el codi DIR regulat a l’ordre HAP/492/2014. No s’acceptaran
factures en les que no s’incorpori el detall dels serveis facturats amb referència a l’expedient
de contractació que li adjudica el servei o número de document comptable AD del contracte
i no es detallin els serveis unitaris (amb número d’hores i preu hora etc.) i preus unitaris que
permeten arribar a l’import de facturació.
Article 21è.- Normes especials per actes d’autorització, compromís de despesa i
liquidació del compromís de despeses
1.- A l’inici de l’exercici 2021, es tramitaran documents RC per import total de la dotació
pressupostària, en les aplicacions pressupostàries corresponents a despeses de gestió
centralitzada, següents:










Arrendaments edificis i altres construccions (partida 202.00.00)
Arrendaments edificis i altres construccions - Pàrquings (partida 202.00.01)
Energia elèctrica (partida 221.00.00)
Gas (partida 221.02.00)
Aigua (partida 221.01.00)
Comunicacions telemàtiques (partida 222.00.00)
Neteja (partida 227.00.00)
Seguretat (partida 227.01.00)
Controladors (partida 227.01.01)

Així mateix s’emetran documents AD per les despeses que bé per tractar-se de despeses
plurianuals, bé per tractar-se de despeses de tramitació anticipada, haguessin estat
compromeses amb càrrec a aquest exercici.
2.- La tramitació de la documentació comptable que es derivi dels expedients de
contractació, tant en la fase de despesa (A, D, AD) com en la de liquidació del compromís
de despeses (O) i la de pagament ordenat (P), s’ajustarà en tot moment a les normatives
aprovades pel Ple de l’ajuntament: la de data 18/09/2002, sota la denominació de “Instrucció
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reguladora dels Pagaments a justificar”; la de data 18/09/2002, sota la denominació
“Instrucció reguladora de les bestretes de caixa fixa”; la de data 16/09/2003, sota la
denominació “Instrucció de comptabilitat dels centres gestors del pressuposts de despeses”;
i la de data 04/11/2003, sota la denominació “Instrucció de comptabilitat per a la central
comptable”.
3.- Als efectes pressupostaris i de gestió comptable i pels actes d’autorització, compromís
de despeses i liquidació de compromís de despeses; sense perjudici de la seva aprovació
per l’òrgan corresponent, es consideraran competents per a la seva gestió, els/les
gerents/es, coordinadors/es d’Àrea, directors/es o caps de servei o caps de
secció/responsables dels programes pressupostaris. Allà on no hi hagi funcionaris del nivell
esmentat, ho determinarà el/la Tinent d’alcaldia responsable de la secció pressupostària.
4.- L’aprovació de documents “ADO” i “O”, que es tramitin en ferm a partir d’un contracte o
acte administratiu (consums, factures de servei i inversions, indemnitzacions, despeses
bancàries...) es formalitzaran mitjançant Resolució del Tinent d’Alcalde de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports que acumuli tots aquests documents,
prèviament al seu pagament. Els documents “ADOJ” per despeses d’ajuts a famílies i
atenció primària es formalitzarà així mateix en una Resolució del Tinent d’alcalde d’Equitat,
Drets Socials i Recursos Humans.
5.- Amb periodicitat mensual, i als efectes de la mera constància, la Tinença d’alcaldia
responsable de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports emetrà una
resolució o vàries resolucions on es recullin tots els altres actes comptabilitzats dictats per
l’alcaldia, tinents/es d’alcaldia o regidors/es de govern i regidors/es presidents/es de districte
en exercici de les respectives facultats delegades prèviament signades en els documents
comptables corresponents, per tal de formalitzar la seva inscripció en el llibre de
Resolucions. En tot cas es recollirà separadament les despeses de contractes menors en
que el sistema de pagament utilitzat sigui el de bestretes de caixa fixa.
Article 22è.- Normes especials per als actes d’autorització, compromís de despesa i
liquidació de compromís de despesa derivats de subvencions corrents i ajudes
socials.
1.- La concessió de subvencions per part d’aquesta Administració Municipal queda sotmesa
a la incoació de l’oportú expedient que es tramitarà de conformitat amb la normativa general
aprovada pel Ple de l’Ajuntament. La incoació d’expedient de reintegrament contindrà les
prevencions de la Llei General de Subvencions i l’Ordenança reguladora de la concessió de
subvencions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 24/11/2004 i les bases de la
convocatòria.
La convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, els convenis que
regulin les subvencions que es canalitzin pel procediment de concessió directa, o l’acord de
concessió de les subvencions especificaran, als efectes de la justificació de les
subvencions, a més de la quantia de la subvenció concedida, l’import total del projecte
subvencionat i el termini per la presentació de les justificacions a l’òrgan gestor.
El procediment de reintegrament de les subvencions, d’acord amb els articles 42, 43 i 49 de
la Llei General de Subvencions, s’iniciarà per part dels òrgans gestors, d’ofici o a resultes
del control financer efectuat per la Intervenció General quan els beneficiaris hagin incomplert
les obligacions establertes en la concessió, hagi transcorregut el termini atorgat per la
presentació de la justificació o aquesta sigui incorrecta.
El procediment tindrà les següents fases:
1.

Resolució de reintegrament parcial o total de la subvenció atorgada que es tramitarà
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per l’àrea gestora, tant d’ofici com a requeriment de la Intervenció General, una
vegada efectuat el control financer de la subvenció. En el supòsit de tramitació
d’ofici per l’àrea gestora, aquesta resolució de reintegrament, ha de ser prèvia o
simultània a la resolució de la acceptació de la justificació, en el seu cas.
2.

Una vegada tramitada aquesta resolució de reintegrament, en el cas de que l’entitat
beneficiaria presenti al·legacions, aquestes s’han de remetre a la Intervenció
General per a que emeti informe sobre les mateixes.

3.

Resolució sobre les al·legacions de l’entitat beneficiaria que les àrees gestores han
de tramitar. Aquesta resolució ha de resoldre les al·legacions de l’entitat, i ha de
contenir, como mínim, l’informe de la Intervenció General i informe de l’àrea gestora
en la que ha de estimar o desestimar aquestes al·legacions.

4.

El procediment de reintegrament finalitza una vegada aprovada aquesta resolució
estimatòria o desestimatòria de les al·legacions de l’entitat beneficiaria.

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.
Els expedients de concessió de subvencions per concurrència competitiva es resoldran en
una única proposta de resolució d’acord amb l’art.25.3 LGS, tret de que en les bases
s’estableixi un altre termini de resolució extraordinari.
D’acord amb els articles 16 i 21 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, els òrgans competents per la
concessió de subvencions seran:

a. Fins a 5.000,00 euros, els/les Tinents/es d’alcaldia, Regidors/es de Govern i
Presidents/es de districte, llevat de les plurianuals que seran aprovades per la Junta
de Govern Local de conformitat amb l’acord de JGL de 26 de juny de 2019 (BOP del
5 de juliol del 2019).

b. Per imports entre 5.000,01 euros i 240.000,00 euros, la Junta de Govern Local,
incloses les de caràcter plurianual.

c. Per imports superiors a 240.000,00 euros o aquells que siguin complementaris o
addicionals a d’altres i que superin la xifra anyal de 240.000,00 euros, seran
sotmesos a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.
2.- Tot expedient de concessió de subvencions per import superior a 600,00 euros queda
sotmès al règim de control financer per aplicació de l’article 214.2.d) TRLRHL en relació a
l’article en el termes i condicions que, en aquesta matèria, preveu la Llei General de
Subvencions.
Els expedients de concessió de subvencions per import inferior a 600,00 euros podran
sotmetre’s a control financer a petició de la Intervenció General d’aquesta Administració.
L’exercici del control financer es farà en la seva modalitat de “Certificació Auditora”, en els
termes que preveu la disposició addicional primera d’aquesta Bases d’execució.
3.- La justificació dels documents de gestió comptable per part de les diferents àrees que
composen aquesta Administració Municipal referida a subvencions, s’efectuarà davant la
Intervenció General de la següent manera:
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a. Quan es tracti de documents en fase d’autorització i compromís de despesa,
s’adjuntarà el corresponent acord de concessió.

b. Quan es tracti de documents en fase de liquidació de compromís de
despeses, es farà referència en el literal de lliure utilització del document en
fase “O” a la resolució administrativa de concessió de la subvenció, i,
c. Quan es tracti de documents en fase d’autorització, compromís de despesa i
liquidació del compromís de despesa, s’adjuntarà el corresponent acord de
concessió.
4.- Qualsevol documentació justificativa, factura o altre document jurídic de justificació de
despesa, de les subvencions atorgades per l’ajuntament haurà de contenir el segell de
l’ajuntament o “estampillat” en l’original on es faci constar que: “El document presentat es
justificatiu de la Subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat corresponent
a la subvenció de l’expedient núm. XXX, de l’exercici XXX i en un percentatge del XXX”.
5.- 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 on es faci constar que la mateixa es troba dotada
pressupostàriament de forma nominativa i amb l’aprovació del conveni esmentat.
6.- 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.
7.- Només es podran tramitar subvencions de caràcter anticipat, si corresponen a
convocatòries de subvencions subjectes a règim de concessió per concurrència competitiva,
en els que s’haurà de fer constar el condicionament d’existència de crèdit en el moment del
seu atorgament en els termes regulats en l’art. 56.1 i 2 i a l’art. 57 del reglament de la Llei
general de subvencions. No es podran tramitar subvencions nominatives de caràcter
anticipat amb incidència en exercicis futurs.
8.- Per la tramitació comptable dels acords que resolguin en el mateix acte l’atorgament de
subvencions i bestreta, s’utilitzarà un document comptable en fase DO (Disposició i
obligació), al que caldrà adjuntar el corresponen acte administratiu.
9.- Totes les ajudes socials per necessitats peremptòries es tramitaran pel sistema de
pagament a justificar a partir d’un acord administratiu inicial. Sobre aquest import
s’atorgaran ajudes que han d’estar justificades amb els corresponents informes tècnics en
aplicació dels criteris aprovats per l’ajuntament i l’informe tècnic corresponent. Amb
posterioritat la intervenció realitzarà el control financer on es comprovarà la justificació i
atorgament adequat amb la normativa vigent.
Article 23è.- Normes especials pels actes d’autorització, compromís de despesa i
liquidació del compromís de despesa en les operacions de capital
1.- La incoació d’expedients de despesa i tramitació de documentació comptable amb càrrec
a les dotacions pressupostàries per operacions de capital seguiran la normativa prevista en
les normes generals i especials per a actes d’autorització, compromís de despesa i
liquidació del compromís de despesa especificades en els articles 20 al 22 de les presents
Bases d’execució.
2.- Malgrat el que s’esmenta anteriorment, no es podrà efectuar cap acte de compromís de
despesa fins que no s’hagin aprovat definitivament els projectes tècnics que hauran de
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servir de base als expedients de despesa i no es disposi de finançament efectiu en l’estat
d’ingressos. La intervenció podrà realitzar a aquest efectes documents provisionals que
determinin la no disponibilitat temporal i impossibilitin l’aplicació pressupostària en les
despeses finançades per aquestes operacions.
3.- Tots els expedients de despesa finançats amb operacions de capital hauran de tramitarse mitjançant projecte de finançament afectat, amb el contingut que s’especifiqui en les
instruccions relatives a aquestes despeses.
Article 24è.- Normes especials per a despeses de gestió centralitzada.
1.- Les dotacions de les partides pressupostàries corresponents a consums de
telecomunicacions, les de neteja de les dependències municipals i les de lloguers d’edificis,
locals i aparcaments, seran imputades a les partides de les classificacions orgàniques de les
corresponents seccions pressupostaries que gasten, sense perjudici de que es gestionin i
tramitin de forma centralitzada pel Servei d’Informàtica i Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, el Servei de Serveis Generals, Logística i Compres i el Servei de Contractació
i Patrimoni de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports. Aquestes
despeses seran autoritzades per la persona titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports.
2.- Les dotacions de les partides pressupostàries corresponents a consums de les
dependències municipals d’aigua, gas i energia elèctrica, seran imputades a les partides de
les classificacions orgàniques de les corresponents seccions pressupostaries que gasten,
sense perjudici de que es gestionin i tramitin de forma centralitzada per la Direcció de
Serveis d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. Aquestes despeses seran
autoritzades per la persona titular de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat
3.- Les despeses de seguretat i controladors previstes en les diferents seccions
pressupostàries seran autoritzades per la persona titular de l’Àrea de Convivència i
Seguretat.
4.- Les despeses relatives a la imatge corporativa, la publicitat i les publicacions dels
diferents serveis de la corporació prèviament a la seva gestió i tramitació seran autoritzades
i supervisades per l’Alcaldia (excepte els anuncis oficials de caràcter administratiu, que no
comportin aplicació d’imatge corporativa), en aplicació del Manual d’Imatge Corporativa,
aprovat pel Ple en data 27 d’octubre de 2009. A títol d’enumeració no limitatiu, s’inclouen
dins d’aquestes despeses les següents:









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

5.- Les despeses relatives a l’adquisició o dret d’ús de programes, material o serveis
informàtics incloent serveis relacionats amb les telecomunicacions, seran autoritzades i
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supervisades pel servei d’Informàtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació i
requeriran un informe que estableixi la seva conformitat i adequació als criteris generals
aprovats per l’ajuntament i que validi el procediment de contractació d’aquests.
A títol d’enumeració no limitatiu, s’inclouen dins d’aquestes despeses les següents:





Compra o lloguer d’equips i serveis per a procés d’informació (ordinadors,
impressores, tauletes, portàtils, telèfons, servidors, ...)
Adquisició o pagament per ús de programes informàtics (estàndard,
desenvolupament a mida, llicències d’ús, integració i adequació d’eines de
tercers)
Desenvolupament i maquetació de Webs i aplicacions per a dispositius
mòbils i subscripcions a plataformes digitals.
Qualsevol sistema o servei que comporti un manteniment o ús d’una
infraestructura o sistema d’informació.

6.- Les dotacions corresponents als conceptes d’atencions protocol·làries i representatives,
dietes i locomoció dels membres de govern, a excepció de les despeses que corresponguin
a l’alcaldessa, indemnitzacions per assistències a sessions dels òrgans de la corporació
municipal i aportacions a grups polítics; recollides en el programa 9120 Presidència i Òrgans
de Govern; es gestionaran i tramitaran per la Direcció del Gabinet de l’Alcaldia.
7.- Les despeses d’inversions imputades a les seccions pressupostàries identificades amb la
corresponent codificació orgànica, recollides en l’annex d’inversions del Pressupost 2021,
seran gestionades i autoritzades per l’òrgan gestor especificat en dit annex.
8.- Per l’import de baixes que es produeixin en els procediments d’adjudicació de contractes
imputats als capítols 2 i 6 del pressupost de despeses, la Intervenció general comptabilitzarà
una retenció de crèdit que s’identificarà mitjançant un document comptable RC 104.
A aquests efectes l’Òrgan de Programació i Pressupostos remetrà a la Intervenció general
una petició formal amb la documentació de suport per a la comptabilització de retenció de
crèdit, el seu import i aplicació pressupostària.
L’anul·lació d’aquestes retencions de crèdit i la determinació del seu destí requeriran
l’autorització del/a Titular de l’Òrgan de Programació i Pressupostos de l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports.
9.- Es donarà compliment a la confecció del document comptable RC en l’adjudicació del
contracte d’obres en l’estipulat en l’art. 242.4.i de la LCSP pel que fa a l’increment del 10%
derivat de l’excés d’amidaments, preus contradictoris que no superin aquest 10% i no
corresponguin a modificacions del projecte i altres modificacions d’obligat compliment.
Aquesta previsió es realitzarà de la següent forma:


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



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

Aquestes quantitats corresponents a l’ “RC” que formalitza el 10% addicional,
excepcionalment, es podran anul·lar amb l’informe del director de l’obra que justifiqui que no
es preveu realitzar cap d’aquestes variacions, ni es necessitarà el crèdit corresponent a
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aquest import addicional, sempre que aquest informe tingui el vist-i plau de la Intervenció
General en quan a la viabilitat de la justificació.
CAPÍTOL SEGON
Normes i procediments de contractació administrativa
Article 25è.- Gestió de la contractació
A. Competència dels òrgans de govern en matèria de contractació
1.- De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona i de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) són competència de la Junta de
Govern Local les contractacions i concessions, qualsevol que sigui l’import del contracte o la
seva durada, incloses les de caràcter plurianual, l’ampliació del nombre d’anualitats i la
modificació dels percentatges de despeses plurianuals. Correspon també a la Junta de
Govern Local la contractació patrimonial i la gestió, adquisició i alienació de patrimoni.
Les facultats anteriors s’exerciran d’acord amb el pressupost aprovat i el que disposin les
bases d’execució, així com l’aprovació de l’autorització i disposició de despeses que
d’aquestes se’n derivin.
2.- No obstant l’establert en l’apartat anterior, en virtut de les competències delegades per la
Junta de Govern Local mitjançant Acord núm. 641 de 26 de juny de 2019, en els Tinents/es
d’alcaldia, Regidors/es de Govern i Regidors/es Presidents de districte els hi correspondran:
a. Les facultats per a dictar els actes de tràmit i definitius per a l’adjudicació dels
contractes menors, dins dels límits previstos en aquestes bases, així com
l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement d’obligacions derivades
dels actes dictats en l’exercici d’aquesta delegació de conformitat amb el que
determina la legislació de contractes del sector públic.
b. La totalitat dels actes administratius de tràmit de la contractació dels contractes de
naturalesa patrimonial, a excepció de l’aprovació de l’expedient de contractació i
l’adjudicació, i modificació del contracte.
c. No obstant el que es disposa als apartats a) i b) anteriors correspondrà a la persona
titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, els actes
d’impuls en la tramitació dels procediments de contractació municipals no atribuïts a
la resta de titulars de l’Àrea o de la Regidoria de Govern.
B. Gestió dels contractes menors
1.- La gestió dels contractes menors es durà a terme d’acord a les instruccions que dicti la
Junta de Govern Local a l’empara de les competències que com a òrgan de contractació li
atorga la Disposició addicional 2a. de la LCSP per als municipis de gran població regulats al
títol X de la LBRL i les previsions de l’art. 118 de la LCSP, així com per les previsions de
gestió pressupostària i de control regulades al TRLHL, per les normes de desenvolupament i
per les Instruccions dictades per la Intervenció General. Actualment per acord de JGL a
l’any 2018 es va aprovar la Instrucció sobre els procediments i forma de pagament dels
contractes menors adaptats a la llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic. Aquesta regulació de la contractació menor s’aplicarà fins que s’implanti plenament
l’expedient electrònic incardinat en el Sistema d’Informació Comptable.
2.- Les factures dels contractes menors amb valor estimat inferior a 5.000,00 euros IVA
apart es farà constar la diligència següent:
“Havent-se proposat la Unitat corresponent a aquesta secció la necessitat de l’adquisició en
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establiment comercial obert al públic. Es recepciona de conformitat en preus i quantitats
indicades d’acord amb el contracte dels béns lliurats i serveis prestats especificat a l’art.
198.4 de la LCSP. L’Hospitalet de Llobregat, a ..... El Cap de Secció.- Signat .... – Vist i
Plau.- El Gerent/Coordinadors/Directors/Caps de Servei.- Signat...”.
3.- En els contractes menors amb valor estimat igual o superior a 5.000,00 euros IVA apart i
fins el límit establert per la normativa contractual per a la contractació menor, l’òrgan gestor
adjuntarà a l’expedient l’acreditació d’haver sol·licitat tres ofertes a diferents licitadors,
juntament amb les ofertes presentades per aquests d’acord amb el model facilitat pel Servei
de Contractació.
4.- Qualsevol tramitació d’un contracte menor en el que no s’hagi seguit la tramitació
aprovada per la Junta de Govern Local al respecte i pel qual s’hagi rebut factura dels
serveis, es tramitarà amb el corresponent informe d’omissió de fiscalització i es procedirà a
la seva convalidació si s’escau.
C. Encàrrecs efectuats a mitjans propis personificats
D’acord amb l’establert en l’article 32 de la LCSP, la Junta de Govern Local, en la mateixa
sessió en què s’aprovi l’encàrrec de l’execució d’un contracte de serveis a l’empresa La
Farga GEM., SA., aprovarà les tarifes provisionals que haurà d’abonar a l’empresa en
concepte de compensació per a la realització de les activitats objecte de l’encàrrec, si no
s’han determinat els criteris generals d’aplicació i càlcul d’aquestes.
La quantia d’aquestes tarifes es fixarà atenent al cost efectiu suportat per l’empresa per les
activitats que es subcontractin amb empresaris particulars en els casos en que aquest cost
sigui inferior al resultant d’aplicar les tarifes a les activitats subcontractades.
Per aquesta raó, no s’inclouran en el cost dels encàrrecs, despeses estructurals i/o generals
que provinguin d’un acord d’aprovació de prestació de serveis públics en base a l’art. 85 de
la LBRL, i previst per aquests serveis atès que s’entenen imputats dins de l’acord o estudi
econòmic que s’adjuntava a l’acord que justificava la prestació per aquesta modalitat de
gestió directa.
Les tarifes que es fixin pels encàrrecs realitzats en base a l’art. 32 de la LCSP, poden
incloure els costos directes següents:
a) El cost de contractacions expresses que La Farga GEM., SA., suporti per les
activitats, serveis, subministraments que contracti amb altres empreses.
b) El cost del personal directe de La Farga GEM., SA., que destini totalment o
parcialment la seva jornada a l’encàrrec efectuat per l’Ajuntament.
c) Altres despeses que es puguin imputar directa o indirectament i siguin
expressament necessàries per la realització de l’encàrrec i no estiguin incloses en
les despeses generals o d’estructures de altres serveis aprovats en base a l’art. 85
de la LBRL.
Per l’aprovació de l’encàrrec caldrà adjuntar a la proposta d’acord, la relació del cost efectiu
de l’activitat o quantia de l’encàrrec total previst, tenint en compte que d’acord amb el regulat
en l’art. 32.7 de la LCSP l’import de les prestacions parcials que el mitjà propi pugui
contractar amb tercers, no pot d’excedir del 50% de la quantia de l’encàrrec.
Per determinar les despeses totals recollides com cost efectiu de l’activitat o quantia de
l’encàrrec, es tindran en compte també, l’increment de despeses habituals com són
subministraments, despeses de neteja i altres serveis que previstes inicialment en
l’estructura pròpia de l’empresa i que siguin suplementàries per l’activitat que s’encomana.
Aquests despeses no computaran dintre de les considerades auxiliars en el límit del 50%. A
aquest respecte caldrà aprovar prèviament, en unes instruccions específiques, els criteris
d’imputació de costos efectius i les tarifes que l’Ajuntament retribuirà a l’empresa.
En cap cas es podrà imputar dins d’aquestes tarifes cap benefici industrial per l’empresa,
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directe o indirecte, ni aplicar els preus privats existents de l’empresa envers tercers.
Article 26è.- Actes de conversió i convalidació administrativa, de revisió d’ofici i de
reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis tancats
1.- Els actes de conversió o convalidació administrativa recollits en la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú, de les administracions públiques, podran
comportar reconeixement extrajudicial de crèdits amb càrrec a la secció pressupostària
origen de la despesa corresponent si es refereixen a contractes en els que en el moment de
la prestació no tènia dotat crèdit suficient en la contractació i es van meritar en exercici
anteriors. Aquests actes seran tramitats pels serveis administratius de la mateixa, previ
informe del titular de l’Assessoria jurídica i de la Intervenció General. Aquests informes han
de recollir, si s’escau, la possible exigència de responsabilitats patrimonials.
2.- Correspondrà al Ple de l’Ajuntament els actes de conversió administrativa que comportin
un reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària en
el moment de contraure l’obligació.
3.- De conformitat amb l’article 127.1.g) de la Llei reguladora de les bases de règim local,
correspon a la Junta de Govern Local la competència per dictar actes de conversió
administrativa que comportin un reconeixement de crèdits, sempre que existeixi dotació
pressupostària en el moment de contraure l’obligació, d’acord amb l’establert en el en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. (LCSP)
4.- En els casos de nul·litat de Ple Dret de la contractació efectuada es seguirà l’especificat
a tal efecte en la Llei de Contractes del Sector Públic, la Llei de procediment administratiu, la
llei d’Hisendes Local i l’art. 28 del RD 424/2017 de Control Intern de les Entitats locals.
5.- Es considerarà reconeixement extrajudicial de crèdits els reconeguts provinents d’anys
anteriors o inclosos en el compte “413” de la comptabilitat, pels quals no existia acte
administratiu d’autorització en l’any corresponent, sense perjudici que prèviament o en el
mateix acte, es declari la nul·litat o l’anul·labilitat i convalidació de l’acte. Aquelles altres
despeses que sorgeixin amb posterioritat a la liquidació on es determina el compte “413” i
corresponguin a anys anteriors també es consideraran extrajudicials de crèdits. Per les
despeses que en el moment de la seva execució no existia crèdit a les aplicacions
pressupostàries corresponents, l’òrgan competent per la seva aprovació serà el Ple
municipal. Pels expedients en els quals existia crèdit en les aplicacions pressupostàries
corresponents, l’òrgan competent serà la Junta de Govern Local.
CAPÍTOL TERCER
La caixa fixa i els pagaments a justificar
Article 27è.- Regulació per la tramitació i gestió de caixa fixa i despeses a justificar
1.- En aplicació del que disposa l’article 190 del TRLRHL, els pagaments a justificar i les
bestretes de caixa fixa es regiran, pel que fa referència a gestió i control, a l’acord del Ple de
l’ajuntament de 18 de setembre de 2002.
No obstant l’anterior, la tramitació i comptabilització de les operacions de despeses a
justificar i bestretes de caixa fixa, s’ajustaran al que preveu l’Ordre HAP/1781/2013, de 20
de setembre, per la qual s’aprovà la Instrucció del model normal de comptabilitat local, i pel
que tot seguit s’assenyala.
2.- La persona titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
podrà exceptuar, mitjançant resolució administrativa i previ informe de la Intervenció
General, que determinades partides pressupostàries, que operant sota el sistema de
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bestretes de caixa fixa, ho facin sota la qualificació de despeses a justificar.
3.- Als efectes de determinar la base de càlcul del límit màxim de bestretes de caixa fixa a
disposició de les habilitacions de les diferents àrees que composen aquesta Administració i
que no poden superar el % dels crèdits dotats inicialment al capítol II de cada secció
pressupostària, que es determinin en les instruccions reguladores de la caixa fixa, no es
tindran en compte aquells crèdits que, per aplicació de l’article 24 d’aquestes Bases, hagin
d’operar sota el sistema de gestió centralitzada. El límit quantitatiu percentual no serà
d’aplicació per l’ habilitació de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social en la
que es tindrà en compte per al càlcul inicial la incorporació de romanents.
4.- No obstant l’anterior, la base de càlcul de límit de les bestretes de caixa fixa, regulades al
paràgraf segon, presentarà les següents especificitats:
–

Es podrà modificar una sola vegada, durant l’exercici pressupostari, a partir de
30 de juny de cada any, afegint-li a la base de càlcul inicial l’import dels crèdits
que s’hagin generat quan l’habilitació operi habitualment amb programes que
tinguin despeses amb finançament afectat. No obstant l’anterior, la modificació
requerirà l’informe favorable de la Tresoreria General en el que es delimiti que
l’augment no va en detriment de la liquiditat del sistema.

–

S’autoritza, previ informe de la necessitat per part del Servei de Programació i
Pressupostos, a l’habilitació de les àrees territorials perquè la quantia de
bestretes de caixa fixa pugui ser de fins a un màxim del 20% dels crèdits inicials
dotats inicialment al capítol II de la seva secció pressupostària.
5.- La determinació dels percentatges i de l’import de les despeses que es satisfaran per
bestreta de caixa fixa s’aprovarà per Resolució del Tinent d’Alcalde de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports.
CAPÍTOL QUART
Especificitats del règim comptable i de control intern aplicables a les despeses
plurianuals i a les despeses de tramitació anticipada.
Article 28è.- Objecte
És objecte d’aquest capítol de les bases d’execució:
1.- Establir les especialitats que s’han de contemplar els plecs de clàusules administratives
particulars, adjudicacions, pròrrogues i modificacions de contractes, convocatòries i/o
convenis reguladors de les subvencions a concedir per aquesta Administració i altres
expedients de tramitació anticipada en matèria pressupostària i de control intern.
2.- Determinar els requeriments per a la confecció dels documents comptables imputables a
exercicis posteriors corresponents a despesa plurianual ja que afecten a varis exercicis
pressupostaris i /o anticipada.
Article 29è.- Expedients de despeses de tramitació anticipada
Es podran tramitar anticipadament els següents expedients de despeses, els quals poden
tenir també la naturalesa de plurianuals si l’execució s’estén a exercicis posteriors.
1.- Expedients de contractació. L’article 117.2 i la disposició addicional tercera de la LCSP
senyalen que els expedients de contractació es podran adjudicar encara que la seva
execució, tant si es realitza en una o vàries anualitats, s’iniciï en l’exercici següent.
2.- Expedients de subvencions de concurrència competitiva. L’article 56 del Reial decret
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887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 38/2003,
general de subvencions, la convocatòria de subvencions es podrà aprovar en un exercici
pressupostari anterior a aquell en que hagi de resoldre’s la mateixa, sempre que l’execució
de la despesa es realitzi en la mateixa anualitat en que es produeix la concessió d’acord
amb els requisits i condicions establertes en aquest article.
No està prevista en la Normativa vigent, la tramitació anticipada en les subvencions
nominatives. D’acord amb el que regula la Circular 9/2013, de 18 d’octubre de la IGAE.
3.- Expedients de convenis i encomanes de gestió regulats a la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
Article 30è.- Despeses plurianuals
1.- Són despeses plurianuals aquelles per les que s’iniciï l’ execució dins el propi exercici
corrent i estenguin els seus efectes econòmics a exercicis posteriors.
L’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
Tots els acords que incorporin compromisos de despesa en exercicis futurs (nomenaments,
contractacions, convenis, et...) s’hauran d’acompanyar del seu document comptable de
futurs escaient, per l’import corresponent.
S’exceptuen d’aquesta obligació:
a) El nomenament interí o de carrera i la contractació de personal temporal o fixe,
sempre que la plaça estigui prevista i dotada a la plantilla a l’inici d’any.
b) Les despeses derivades d’inversions per les quals s’hagi creat el projecte amb
finançament afectat i s’hagi dotat la totalitat de la despesa plurianual que es preveu
comprometre i el seu finançament afectat sigui executiu. En el cas que en exercicis
futurs existeixi finançament pel propi ajuntament el document RC de futurs serà
únicament el corresponent a aquest import. Una mateixa inversió no podrà ser
formalitzada en dos projectes diferents.
2.- Es podran adquirir compromisos per despeses que hagin d’estendre’s a exercicis
posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que la seva execució s’iniciï en el propi
exercici i que, a més, es trobin en algun dels casos següents:
a) Inversions i transferències de capital.
b) Els altres contractes i els de subministrament, de consultoria, d’assistència
tècnica i científica, de prestació de serveis, d’execució d’obres de manteniment i
d’arrendament d’equips no habituals de les entitats locals, sotmesos a la LCSP i
altres normes de contractació, que no puguin ser estipulats o resultin anti-econòmics
per un any.
c) Arrendaments de béns immobles.
d) Càrregues financeres dels deutes de l’entitat local i dels seus organismes
autònoms.
e) Transferències corrents que es derivin de convenis subscrits per les corporacions
locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre.
Segons l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) s’han
de complir les següents limitacions:
a.
Limitacions temporals i tipus de despeses als que afecta la limitació
Límit temporal
Tipus de despesa
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Període
anys

màxim

4

−
−
−
−

Inversions reals
Transferències de capital
Transferències corrents que derivin de convenis subscrits per
l’Ajuntament amb altres entitats públiques o privades sense
afany de lucre.
Contractes de subministraments, serveis, execució d’obres de
manteniment i arrendaments d’equipaments no habituals.

b.
Límits percentuals d’execució en les despeses plurianuals
Tipus de despesa
% anual d’execució
− Inversions reals.
− Els imports de cada any no podran
− Transferències de capital.
superar, en referència a l’import
− Transferències corrents que derivin de
destinat en l’exercici pressupostari:
convenis subscrits per l’Ajuntament amb
− El 70% en l’exercici immediat
altres entitats públiques o privades sense
següent.
afany de lucre.
− El 60% en el segon exercici.
− El 50% en els exercicis tercer i quart.
c.

Òrgans competents per la modificació dels límits de les anualitats i els
percentatges
Correspondrà a la Junta de Govern Local modificar, ampliar el nombre d’anualitats i elevar
els percentatges establerts en els apartats a i b respectivament i en compliment de
l’excepció que atribueix al Ple l’art. 174.5 del TRLHL, d’acord amb l’art. 127.1.g del TRLHL i
la DA3 de la LCSP, que s’especifica per municipis de gran població.
3.- Els compromisos als que es refereix l’apartat 2 d’aquest article hauran de ser objecte
d’adequada i independent comptabilització i d’acord amb les instruccions que es dictin al
respecte.
4.- Totes les despeses plurianuals que derivin d’un mateix expedient de contractació i
estiguin relacionades amb un projecte amb finançament afectat hauran de tenir el mateix
projecte o subprojecte d’aplicació en totes les seves imputacions i ha de mantenir-se durant
tots els anys d’execució. Una mateixa contractació per un mateix concepte i unitat funcional,
no podrà ser aplicat a dos projectes diferents.
Article 31è.- Expedició i tramitació dels documents comptables d’expedients de
tramitació anticipada i/o de despeses plurianuals.
−

Despeses imputables al pressupost de l’exercici en el qual es tramita l’expedient.
La confecció i tramitació dels document comptables: RC “Retenció de crèdit”, A
“Autorització de despesa”, D “Disposició de despesa”, o, si s’escau, d’AD
“Autorització i Disposició de despesa” seguirà la tramitació habitual de la resta de
les despeses.

−

Despeses imputables a pressupostos d’exercicis futurs/posteriors.
L’expedició de documents d’exercicis futurs/posteriors s’efectuarà des de l’opció del
SIGP d’ “operacions de despesa de desconcentració” escollint l’opció d’ “exercicis
futurs” introduint el codi 10 que identifica les despeses d’exercicis futurs, assignant
l’aplicació pressupostària i l’import a cadascuna de les anualitats corresponents.
El servei gestor competent per a la tramitació de la despesa expedirà i remetrà al
Servei de comptabilitat els següents documents comptables d’exercicis futurs als
efectes de la seva signatura:
Document RC “d’exercicis futurs”. Acompanyaran les propostes d’acord abans de la
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seva aprovació. El document RC d’exercicis futurs emès per servei gestor requerirà
l’autorització prèvia del titular de l’Òrgan de Programació i Pressupostos.
Adoptats els acords per l’òrgan competent en cadascuna de les fases del
corresponent expedient de despesa, confeccionarà els documents A de “exercicis
futurs”, D “de tramitació anticipada”, i en al cas d’acumulació de fases d’aprovació i
compromís de la despesa, expedirà el document “AD de “exercicis futurs”.
La tramesa dels esmentats documents al servei de comptabilitat es farà
conjuntament per a totes les anualitats aprovades.
Per les despeses d’inversions amb finançament afectat, es podrà formalitzar document
comptable per la totalitat de la despesa en el moment d’aprovació, atès que el finançament
afectat permet la incorporació de la despesa i finançament en exercicis posteriors.
Article 32è.- Especialitats a contemplar en els plecs de clàusules administratives
particulars, convocatòries reguladores de les subvencions en concurrència
competitiva a concedir per aquesta administració i altres expedients de tramitació
anticipada en matèria pressupostària i de control intern.
a. Despeses de tramitació anticipada d’expedients de contractació.
−

En el plec de clàusules administratives particulars hi constarà expressament que
l’adjudicació i formalització del contracte queda sotmesa a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions
derivades del contracte en l’exercici corresponent.

−

Al començament de cada exercici s’efectuaran les corresponents imputacions
comptables a partir dels documents de futurs tramitats. El sistema d’informació
comptable controlarà per als expedients de contractació tramitats
anticipadament que existeix crèdit adequat i suficient en pressupost de l’exercici
corrent. En el supòsit que no existeixi crèdit adequat i suficient i, als efectes de
la condició suspensiva de l’apartat a) d’aquest article, el Servei de Comptabilitat
ho comunicarà als centres gestors i per la seva tramitació serà d’aplicació les
instruccions que es dictin a tal efecte i supletòriament el que disposa l’article 47 i
47 bis de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària.

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

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

2.

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

3.

Execució del Pla Anual de Control Financer de l’exercici 2021.
a. La Intervenció General, en tant que òrgan directiu responsable del control intern
presentarà, a efectes de coneixement del Ple de l’Ajuntament, en el termini de
tres mesos a partir de l’aprovació definitiva del pressupost general per a 2021,
el Pla Anual de Control Financer que recollirà les actuacions de control
permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l’exercici 2021, adaptat a les
prescripcions que disposa el citat TRLRHL, en el Reial decret 424/2017 i en les
instruccions de control intern d’aquest Ajuntament, en els termes exposats a
l’apartat 2 d’aquest article.
b. El Pla Anual de Control Financer determinarà l’abast i la forma d’execució dels
treballs de control permanent i d’auditoria pública, l’assignació de treballs a
auditors coadjuvants i el límit temporal d’execució, que en cap cas haurà de
superar el 31 de desembre de 2021.
c.

Control permanent. Restaran sotmesos a control permanent en els termes i
abast fixat en el Pla Anual de Control financer i en les Instruccions de control
intern a les que s’ha fet referència en l’apartat anterior les verificacions i treballs
següents:

1. Els ingressos sotmesos a pressa de raó comptable.
2. Les depeses i obligacions no sotmeses fiscalització prèvia o a
fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics.

3. La verificació del compliment de la normativa i procediments
aplicables als aspectes de la gestió econòmica als que no s’estigui
sotmesos a la funció interventora,
4. El seguiment de l’execució pressupostària i verificació del
compliment dels objectius assignats.
5. La comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria.
6. Les actuacions previstes en les normes pressupostàries i
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes
a l’òrgan interventor.
7. Arrendaments d’edificis i altres construccions proporcionaran una
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valoració de la seva racionalitat econòmic-financera i la seva
adequació als principis de bona gestió, amb la finalitat de detectar
possibles deficiències i proposar recomanacions en ordre a la seva
correcció.
8. La verificació, mitjançant tècniques d’auditoria, que les dades i
informació amb transcendència econòmica de l’Ajuntament de
l’Hospitalet facilitades pels òrgans gestors com a suport de la
informació comptable, reflecteixen raonablement el resultat de les
operacions derivades de l’activitat econòmic-financera.
9. En especial es sotmetran a control financer:
La justificació de les subvencions i ajuts atorgats per
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a càrrec del pressupost
de cada exercici.
L’aplicació de les bestretes de caixa fixa i els pagaments
realitzats pel procediment de despeses a justificar.
Les depeses derivades del contractares menors.
Els serveis públics gestionats mitjançant, contractes de
concessió de serveis, contractes de serveis o directament pels
serveis municipals.
Les nòmines del personal d’aquesta administració.
Aquells altres que la Intervenció general consideri fruit de les
actuacions de fiscalització o de control efectuats durant
l’exercici.
d. Auditoria pública. L’Auditoria pública es durà a terme per part de la Intervenció
General, en la vessant d’auditoria de comptes en els ens dependents següents:
a. La Fundació Arranz Bravo,
b. La Societat La Farga, gestió d’equipaments municipals SA, en tant no
estigui obligada a auditar-se d’acord amb la legislació mercantil.
Les entitats esmentades en els apartats a i b anteriors resten sotmeses, a més
de a l’auditoria de comptes, a l’auditoria de compliment i a l’auditoria operativa,
en els termes que ho prevegi el Pla Anual de Control Financer.
En especial resten sotmeses a auditoria de compliment els encàrrecs de gestió
a ens instrumentals dependents.
e. En l’exercici del Control financer permanent s’utilitzaran les normes d’auditoria
del sector públic aprovades per la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, d’acord amb les regles següents:
I. Quan en l’execució de les verificacions de control permanent s’utilitzin
procediments d’auditoria i no els hi sigui d’aplicació una normativa
específica.
II. En totes les actuacions d’auditoria pública. També s’aplicaran les
normes tècniques de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, en particular les que desenvolupen les normes d’auditoria del
sector públic referents als aspectes relatius a l’execució dels treballs,
elaboració, contingut i presentació dels informes, i col·laboració d’altres
auditors.
f.

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

Article 34è.- Intervenció dels documents comptables.
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A Intervenció General Municipal efectuarà la intervenció dels documents comptables en les
fases següents, mitjançant la signatura en la corresponent relació expedida pel cap del
Servei de comptabilitat:
– ADO, i O, de bestretes de caixa fixa.
– A, D, AD i ADO en que ja existeix un acte administratiu previ degudament fiscalitzat.
CAPÍTOL SISÈ
Comptabilitat i tancament pressupostari.
Article 35è.- Sistema comptable
1.- El sistema comptable d’aquesta Administració es regirà pel que disposa la Instrucció del
model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre i addicionalment, per la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004, per la Instrucció de
comptabilitat pels centres gestors del pressupost de despeses, aprovada pel Ple de
l’ajuntament en sessió de 16 de setembre de 2003 i per la Instrucció de comptabilitat per la
central comptable, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2003.
La normativa comptable que regeixi per a l’Administració General de l’Estat tindrà aplicació
supletòria conforme el que disposa l’article 5 de la LRBRL, en aplicació de l’article 4.1.a) de
l’esmentat cos legal.
2.- La societat mercantil la Farga GEM, SA, i la Fundació Privada Arranz-Bravo de capital
íntegrament municipal es regiran pel Pla general de Comptabilitat de l’empresa privada i les
seves adaptacions sectorials. Aquestes dues entitats, trimestralment, i en els primers 15
dies de cada trimestre vençut de l’exercici comunicaran a la Intervenció General les
projeccions de tancament.
Article 36è.- Tancament comptable
Per l’exercici 2021, continuaran vigents, fins a la seva modificació, les instruccions tècniques
reguladores de les operacions de tancament comptable de l’exercici de 2020 aprovades per
resolució de la Intervenció General número 8368/2020, de 7 d’octubre, i de les quals se’n va
donar compte a la Junta de Govern Local en sessió de 21 d’octubre de 2020.
TÍTOL CINQUÈ
Normes de gestió d’ingressos
CAPÍTOL PRIMER
Normes generals comuns als ingressos tributaris, no tributaris i altres ingressos
Article 37è.- Normes generals de confecció dels expedients dels crèdits incobrables i
de les baixes en comptabilitat
1.- Quan s’hagin declarat crèdits fallits, aquests ho faran inicialment de forma provisional i
podran ser rehabilitats dins del termini de la prescripció. El deute restarà definitivament
extingit si no s’hagués rehabilitat en aquell termini.
2.- Als efectes de rehabilitació de crèdits, quan el/la recaptador/a municipal conegui de la
seva procedència, proposarà a l’Òrgan de Gestió Tributària la seva aprovació i rehabilitació.
Aquest procediment es farà de forma mensual i procedirà l’expedició, de carta de pagament
individualitzada que es formalitzarà mitjançant el sistema de contret per recaptat.
3.- Declarat fallit un crèdit contra un deutor o contra un responsable solidari, els de
venciment posterior seran donats de baixa per referència a aquesta declaració.
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4.- Informàticament es podrà aportar, per part de la Recaptació Executiva, un registre
associat al número d’identificació fiscal del subjecte passiu, als efectes de poder controlar la
situació d’insolvència declarada.
Article 38è.- Òrgan competent i procediment de la declaració de crèdits incobrables
La declaració de crèdit incobrable s’aprovarà per l’Òrgan de Gestió Tributària a proposta
del/de la recaptador/a municipal. Aquests expedients hauran de ser informats i fiscalitzats
per la Intervenció General.
Article 39è.- Documentació dels expedients de declaració dels crèdits incobrables
1.- En els expedients de crèdits incobrables haurà de constar, en tots els casos: a)
Justificació de la notificació de la providència de constrenyiment; b) Si es disposés de
número d’identificació fiscal de l’obligat del pagament: justificació documentada d’haver-se
intentat l’embargament a metàl·lic en comptes corrents situats en entitats financeres, fetes
en un mínim de tres institucions financeres. En cas contrari, justificació d’haver-se tramitat
sol·licitud de localització del número d’identificació fiscal; c) En cas de persones físiques:
informe del Recaptador Municipal indicant que l’embargament de salaris no ha estat
possible o que l’import de l’expedient és inferior a 60,00 euros; d) Informe del/de la
recaptador/a municipal indicant que de les actuacions realitzades no s’han localitzat altres
béns embargables i realitzables.
2.- En els expedients per deutes en que la prescripció de l’acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre i per import inferior a 150,00 euros: a) Quan el
deutor no ho sigui per altres conceptes carregats a l’executiva amb posterioritat a l’1 de
gener de l’any del que prescriuran els deutes, es formularà la proposta de crèdits
incobrables amb els requisits de l’apartat 1); b) Quan el deutor ho sigui per altres conceptes
liquidats amb posterioritat a l’1 de gener: es formularà la proposta de crèdits incobrables
amb els requisits continguts al mateix apartat, al que se li afegirà informe de l’Òrgan de
gestió tributària que haurà de valorar i justificar la conveniència d’estendre la proposta als
valors liquidats després de l’1 de gener de l’any següent dels que prescriguin els deutes.
Aquest informe es farà, per l’Òrgan de Gestió Tributària en base a les actuacions realitzades
pel/per la recaptador/a municipal.
3.- En els expedients per deutes en que la prescripció de l’acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre, per imports entre 150,01 i 1.200,01 euros: a) Quan
el deutor no ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l’1 de gener de l’any
en el que prescriuen els deutes, es formularà la proposta de crèdits incobrables en els
requisits de l’apartat 1), al que se li afegirà informe/diligència de que l’obligat del pagament
en l’impost sobre béns immobles no figura com a subjecte passiu del mateix. Si fos subjecte
passiu d’aquest impost, s’haurà d’informar, per la Recaptació Executiva, sobre la no viabilitat
de l’embargament dels béns immobles, en base a que les actuacions en via executiva
poden considerar-se desproporcionades en relació al deute que es persegueix; que el bé
immoble no és realitzable o la realització del mateix tindria un valor nul o d’escàs valor. b)
Quan el deutor ho sigui per altres conceptes, liquidats amb posterioritat a l’1 de gener, es
formularà la proposta de crèdits incobrables amb els requisits de l’apartat 2), a la que se li
afegirà informe de l’Òrgan de Gestió Tributària que haurà de valorar la conveniència
d’estendre la proposta als valors liquidats després de l’1 de gener de l’any següent que
prescriguin els deutes. Aquest informe es farà, per l’Òrgan de Gestió Tributària en base a
les actuacions realitzades pel/per la recaptador/a municipal.”
4.- En expedients per deutes en que la prescripció de l’acció administrativa de cobrament
abasti fins a 31 de desembre, per imports superiors a 1.200,01 euros: a) Quan el deutor no
ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l’1 de gener de l’any del que
prescriuran els deutes: Es formularà la proposta dels crèdits incobrables amb els requisits
següents: 1) Els continguts a l’apartat 1); 2) Amb informe de que no figura com a subjecte
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passiu de l’impost sobre béns immobles; 3) Amb informe/certificat que no existeixen béns
inscrits en el Registre de la Propietat de L’Hospitalet de Llobregat al seu nom. O bé, si fos
subjecte passiu d’aquest impost, s’haurà d’informar, per l’Òrgan de Gestió Tributària, sobre
la no viabilitat de l’embargament dels béns immobles, en base a que les actuacions en via
executiva es poden considerar desproporcionades en relació al deute que es persegueix,
que el bé immoble no és realitzable o la realització del mateix tindria un valor nul o escàs, o
que les càrregues preexistents que figurin en el Registre de la Propietat siguin superiors al
valor del bé immoble una vegada aplicat al valor cadastral el coeficient multiplicador fixat a
efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre
successions i donacions. Per imports inferiors a 3.000,00 euros, no s’embargarà la vivenda
habitual quan aquest sigui l’únic bé immoble propietat del/de la deutor/a.
CAPÍTOL SEGON
Ingressos tributaris
Article 40è.- Normes generals sobre gestió i recaptació
1.- S’entenen incorporades a les respectives ordenances fiscals les disposicions vigents en
matèria de gestió, inspecció i recaptació que conté la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària (LGT) i el Reglament general de recaptació (RGR), aprovat per Reial
decret 939/2005, de 29 de juliol, sens perjudici de la normativa que en la matèria es trobi
regulada en l’ordenança fiscal general núm. 00 de gestió, inspecció tributària i recaptació
dels tributs municipals.
2.- L’Òrgan de Gestió Tributària aplicarà la Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 23
de setembre de 1998 en tant no es desenvolupi l’article 16 LGP, tenint en compte que la
regulació que la mateixa preveu al punt 1.1. s’entendrà referida als impostos locals
gestionats per l’esmentat òrgan. Aquestes mateixes prevencions seran d’aplicació a les
unitats administratives que gestionin preus públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de “a ingressar” no exigibles seran
comptabilitzades.
Article 41è.- Registres de liquidacions de contret previ. Ingrés directe
Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema de liquidació, es tramitaran
informàticament a través dels instruments de cobrament que contempla la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de
febrer de 2004.
Article 42è.- Sistema de declaracions auto liquidades
1.- Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema d’autoliquidació, es
tramitaran informàticament a través dels instruments de cobrament que es contempla a la
Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de l’ajuntament en
sessió de 3 de febrer de 2004, i es consideraran liquidacions provisionals subjectes a
comprovació per l’Òrgan de Gestió Tributària.
2.- Quan en l’ordenança fiscal aplicable en cada cas no constés normativa específica en
aquesta matèria, s’entendrà que les esmentades liquidacions provisionals s’eleven a
definitives pel transcurs de sis mesos a partir de la notificació als contribuents, sens perjudici
de les comprovacions que en aquesta matèria haurà de fer l’Òrgan de Gestió Tributaria.
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.
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Article 43è.- Sistema d’ingressos sense contret previ
1.- Els tributs municipals que, excepcionalment es gestionin pel sistema d’ingressos sense
contret previ, hauran de ser ingressats a la Tresoreria General d’aquesta Administració
(caixa provisional d’efectiu) o a les entitats financeres col·laboradores d’aquesta
Administració mitjançant els documents previstos en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció General en
la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General,
aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004, els documents que
s’hauran de complimentar per aquest tipus d’ingrés, hauran d’omplir-se per la Tresoreria
General, sens perjudici de la seva comprovació posterior i es comptabilitzaran per aplicació
diferida.
Article 44è.- Sistema de liquidacions de contret previ. Ingrés per rebut
1.- Els tributs municipals que es gestionin periòdicament mitjançant rebut, un cop
complimentat el tràmit d’aprovació, entraran en comptes mitjançant càrrega informàtica un
cop s’hagi efectuat la “presa de raó” pel Servei de Comptabilitat de la Intervenció General i
es tramitaran informàticament mitjançant els instruments de cobrament que contempla la
Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de l’ajuntament en
sessió de 3 de febrer de 2004.
2.- Les liquidacions tributàries que es gestionin dins de l’exercici constituiran llistes o
padrons addicionals els quals un cop complimentat el tràmit d’aprovació, entraran en
comptes mitjançant càrrega informàtica addicional, un cop s’hagi efectuat la “presa de raó”
pel Servei de Comptabilitat de la Intervenció General i no produiran alta a la llista o padró
que li correspongui fins a l’exercici següent en el que es produí per primera vegada.
3.- Els períodes de cobrament de les llistes o padrons municipals s’ajustaran, per l’exercici
de 2021, als calendaris del contribuent que seran aprovats per resolució del Tinent de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports.
CAPÍTOL TERCER
Ingressos no tributaris
Article 45è.- Normes generals sobre gestió i recaptació
1.- S’entenen incorporades a les respectives ordenances sobre preus públics les
disposicions vigents en matèria de gestió i recaptació que conté la LGT, així com les que
conté el RGR, sens perjudici de la normativa que en la matèria es trobi regulada a
l’ordenança fiscal general núm. 00 de gestió, inspecció tributària i recaptació dels tributs
municipals.
2.- Les diferents unitats liquidadores aplicaran l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de
23/09/1998, en tant no es desenvolupi l’article 16 LGP, tenint en compte que la regulació
que la mateixa preveu al punt 1.1 s’entendrà referida als impostos locals gestionats per
l’esmentada unitat. Aquestes mateixes prevencions seran d’aplicació a les unitats
administratives que gestionin preus públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de “a ingressar” no exigibles seran
comptabilitzades.
Article 46è.- Registre de liquidacions de contret previ. Ingrés directe. Declaracions
auto liquidades i liquidacions de contret previ. Ingrés per rebut
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1.- Els ingressos municipals de caràcter no tributari que es gestionin mitjançant liquidacions
de contret previ, ingrés directe, declaracions auto liquidades i liquidacions de contret previ i
ingrés per rebut, s’ajustaran al que es disposa pels ingressos tributaris.
2.- Les multes de qualsevol naturalesa que es derivin de la capacitat sancionadora
d’aquesta Administració, s’ajustaran en cada cas a la normativa que els hi sigui aplicable,
tenint en compte que no procedirà la seva entrada en comptes de forma manual o
informàtica fins que no es complimenti el seu registre de contrets i s’hagi fet materialment la
presa de raó pel Servei de Comptabilitat de la Intervenció General, tramitant-se
informàticament els instruments de cobrament que es contemplen a la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de
febrer de 2004.
3.- Els cànons derivats de l’execució de contractes, convenis o altres acords jurídics, hauran
de ser liquidats anualment d’acord amb el contracte o acord que els reguli, dins de l’any que
es meritin i a l’expedient de liquidació anual s’incorporarà la liquidació provisional a notificar.
Article 47è.- Sistema d’ingressos sense contret previ
1.- Els ingressos municipals de caràcter no tributari (preus públics) i les multes de qualsevol
naturalesa que puguin gestionar-se mitjançant el sistema d’ingressos sense contret previ,
hauran de ser ingressats als comptes restringits de Recaptació oberts a cada secció
pressupostària sota la denominació: “Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Habilitació de
l’Àrea ............ Compte restringit de preus públics i multes”, llevat que la Tresoreria General
ordeni el seu ingrés a la caixa provisional d’efectiu de la mateixa a través dels documents
previstos en la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de
l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció General en
la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General,
aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004, els documents que
afectin a aquests tipus d’ingrés, hauran d’emplenar-se per cada habilitació d’àrea, sens
perjudici de la seva comprovació posterior i es comptabilitzaran per aplicació diferida.
CAPÍTOL QUART
Ingressos d’altra naturalesa
Article 48è.- Sistema d’ingressos de liquidacions de contret previ. Ingrés directe i
ingressos sense contret previ
1.- Els ingressos de qualsevol naturalesa no contemplats en els articles anteriors i que
gestioni aquesta Administració mitjançant el sistema de liquidacions de contret previ, ingrés
directe i ingressos sense contret previ, hauran d’ingressar-se en la Tresoreria General
d’aquesta Administració (Caixa provisional d’efectiu) o en les entitats financeres que designi
la Tresoreria General mitjançant els documents que es preveuen a la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de
febrer de 2004.
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció General en
la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General,
aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004, els documents que
afectin a aquests tipus d’ingrés, hauran d’emplenar-se per cada habilitació d’àrea, sens
perjudici de la seva comprovació posterior i es comptabilitzaran per aplicació diferida.
Article 49è.- Devolució d’ingressos indeguts procedents d’embargaments i dels
saldos deutors procedents de la liquidació definitiva de la participació en els tributs
de l’Estat
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1.- La devolució d’ingressos indeguts procedents d’embargaments es podrà realitzar de
forma automàtica prèvia providència de la recaptació executiva de la improcedència de
l’embargament. La justificació de les devolucions realitzades s’incorporarà a les aplicacions
periòdiques de cobraments que realitza la recaptació executiva i constarà de la providència
de la recaptació executiva i el justificant del pagament realitzat.
2.- D’acord amb el previst en la disposició addicional desena de la Llei 2/2012, de 29 de
juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, a partir del mes de gener de
2012 i amb vigència indefinida la comptabilització dels saldos deutors derivats de les
liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat corresponents als anys
2008 i 2009 s’efectuarà, mitjançant compensacions mensuals que minoraran les entregues
a compte mensuals les quals s’aplicaran als conceptes d’ingressos corresponents.
Tanmateix pel registre comptable de les quantitats a tornar per les esmentades liquidacions
de la participació en els tributs de l’Estat corresponents als anys 2008 i 2009, es practicaran
les anotacions comptables indicades per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
en la Nota informativa 1/2010, registrant-se per l’import de la devolució el corresponent
passiu a curt i llarg termini i les seves reclassificacions adients durant 120 mensualitats,
d’acord amb el previst a la disposició addicional de la Llei 2/2012, de 29 de juny.
En l’apartat de la Memòria relatiu a “Informació sobre endeutament”, punt 1.1 “Deutes en
moneda nacional”, agrupació “Deutes amb Entitats Públiques”, s’informarà de la situació i
evolució del passiu generat per les devolucions dels ingressos derivats de les liquidacions
definitives de la participació en tributs de l’Estat corresponents als anys 2008 i 2009.
TÍTOL SISÈ.
Obligacions de subministrament d’informació
Article 50è.- Compliment d’obligacions de subministrament d’informació
La Intervenció General dictarà les instruccions oportunes per tal de donar compliment a les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, d’acord amb el que es
preveu a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre i els requeriments que al respecte pugui fer
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. així com als requeriments, que en
matèria comptable i de control facin les Lleis 19/2013, de 9 de desembre i 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i per complimentar la
informació requerida per la Base Nacional de Subvencions.
No obstant, als efectes del retiment trimestral d’informació previst en l’esmentada Ordre
HAP/2105/2012, tots els ens que tenen la consideració de sector públic segons el Sistema
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC), detallats en l’article 1 d’aquestes bases
presentaran, dins dels 10 primers dies de cada trimestre vençut la següent informació:







Document informatiu de la gestió econòmic financera adaptat als models i
instruccions facilitades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Informació sobre els pressupostos d’explotació i de capital, balanç i compte
d’explotació. En concret sobre els imports executats i les projeccions al 31 de
desembre.
Informació sobre les subvencions i altres aportacions rebudes
Informació sobre les despeses de personal: Evolució de la plantilla, despesa i
plantilla mitjana en l’exercici que es tanca i variació respecte l’anterior. Causes de
les modificacions de la plantilla: Altes, baixes, indemnitzacions i sistema de selecció
Informació sobre la tresoreria, endeutament i els avals rebuts: Tipus, import i entitat
prestatària
Informació sobre la morositat del deute comercial: Període mig de pagament als
proveïdors.
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La Intervenció General sotmetrà a la JGL amb caràcter trimestral tota la informació remesa
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques inclosa en l’Ordre EHA 2105/2102, a la
Base de Dades General de Subvencions, i a la Sindicatura de comptes, així com aquella
altra que pugui requerir-li l’Administració de l’Estat.
Es donarà compte a la Junta de Govern Local d’aquesta remissió d’informació i es realitzarà
informe de control permanent de la Intervenció del qual es donarà compte al Ple, en
compliment de l’art 36.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.
TITOL SETÈ
Tresoreria
Article 51è.- Normes i procediments de la Tresoreria General i de les habilitacions
A. Procediments generals d’extinció de les obligacions
1.- Els pagaments que s’efectuïn amb càrrec a les disponibilitats líquides reflectides en els
diferents comptes corrents gestionats per la Tresoreria Municipal, s’ajustaran al Pla de
disposició de fons aprovat anyalment per delegació de l’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”,
adequat al que disposa l’article 5.b) 3r del Reial decret 128/2019, de 16 de març, pel que es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional i els sistemes de signatura per mitjans telemàtics implantats per l’Ajuntament. A
aquests efectes:
a) La realització dels pagaments que efectuï la Tresoreria General haurà d’estar
autoritzada, juntament amb el tresorer, per l’ordenador de pagaments i l’interventor
o per les persones que els substitueixin en casos de vacant, absència o malaltia.
b) S’autoritza la realització material dels pagaments per mitjans telemàtics segons el
següent procediment: al mateix temps en què s’iniciï la tramitació administrativa
interna que estigui establerta per a l’ordenació de transferències, massives o
individuals, es posarà a disposició dels clavaris el fitxer informàtic o l’ordre individual
generats, amb els pagaments proposats, de manera que cadascun d’ells pugui
signar digitalment, bé amb certificat digital o bé amb el sistema d’autentificació que
l’entitat financera corresponent tingui establert, fins a completar les tres signatures
necessàries perquè es puguin processar els pagaments.
Per resolució del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, s’autoritzarà a les entitats financeres per mitjà de les quals es
podran efectuar pagaments amb aplicació del procediment establert en el paràgraf
anterior.
c) Excepcionalment, mitjançant l’expedició conjunta de l’ordenador de pagaments,
l’interventor i el tresorer, es podran autoritzar targetes pre-pagament per
determinades despeses com a forma de pagament de despeses tramitades per
caixa fixa o pagaments a justificar. Aquesta excepció s’haurà d’aprovar
expressament per l’òrgan competent.
2.- Regulació del règim de comunicació de les substitucions per la realització dels
pagaments en paper o per mitjans telemàtics en casos de vacant, absència o malaltia de
l’ordenador de pagaments, l’interventor i el tresorer titulars.
 La tresoreria general comunicarà a les entitats financeres amb la màxima
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antelació possible la resolució de la substitució amb indicació de les dates de
la seva efectivitat.
Durant el termini de vigència de la substitució l’efectivitat de la signatura de la
persona titular quedarà suspesa.
Una vegada transcorregut el període de substitució, esdevindrà vigent
novament la signatura de la persona titular i simultàniament quedarà en
suspens l’efectivitat de la signatura de la persona substituta.

A aquests efectes no es disposarà mai de més de tres signatures operatives per a la
realització dels pagaments.
B. Procediments especials d’extinció de les obligacions
Quan un tercer creditor sigui deutor a aquesta Administració en via executiva, les
habilitacions de les diferents àrees que composen aquesta Administració municipal hauran
de trametre els documents en fase “ADO”/”DO”/”O” als serveis centrals perquè s’efectuï la
compensació de crèdits i dèbits per part de la Tresoreria General, a l’empara d’allò que
disposa el TRLRHL. La Tresoreria marcarà informàticament aquests deutors que, podran
comprendre també, els que ho siguin a la Agència Estatal d’Administració Tributària, a la
Seguretat Social i a l’Administració de Justícia. En aquests darrers casos, es farà extracció
del tipus de deute, encara que serà necessari que el marcatge es trobi suportat per
document fefaent de l’Administració Tributària o de l’Administració de Justícia i de la
Seguretat Social.
C. Normes especials de la Caixa de Dipòsits
1.- S’autoritza a la Tresoreria General d’aquesta Administració per a què pugui procedir a la
devolució de dipòsits en els terminis i condicions que determini el particular o l’organisme
que ho constitueixi, dins de la normativa en virtut de la qual es va constituir, garantint la
devolució efectiva.
2.- S’autoritza a la Tresoreria General per a què transcorregut el termini de cinc anys des de
la constitució d’una garantia definitiva, tret que per la seva naturalesa tingui una durada
major o aquesta resulti del document constitutiu i s’adreci a l’òrgan administratiu, organisme
autònom o a l’ens públic a la disposició del qual es va constituir la garantia per a què
constati la vigència o no de la mateixa. Una vegada constatada la no vigència o, si s’escau,
transcorregut un mes sense que hagi rebut la comunicació de referència, la Tresoreria
General iniciarà l’expedient de baixa. En el cas de garanties provisionals, el termini
anteriorment esmentat es reduirà a dos anys.
No obstant el disposat en aquest apartat, si amb posterioritat es constatés la vigència
d’alguna garantia que la seva cancel·lació s’hagués acordat en virtut del disposat en el
mateix, s’adoptaran les mesures oportunes per a la seva rehabilitació en els registres de
Caixa de Dipòsits.
3.- Requisits a complir pels expedients de devolucions de dipòsits/fiances constituïts
mitjançant metàl·lic o aval en els que s’hagi extraviat la carta de pagament.
D’acord amb la Circular interna emesa de: “Afianzamientos mediante aval: Inexigencia de
duplicado expedido en caso de extravío del original” expedida per la Caja General de
Depósitos els requisits que s’hauran de contemplar en els esmentats expedients de
devolució de fiances/dipòsits seran:
a. Requisits a complir per tots els expedients de devolució de fiances/dipòsits constituïts en
metàl·lic o aval.
 Es farà constar en la part expositiva del decret amb quin document s’acredita la
devolució de la fiança/dipòsit:
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o
o

Carta de pagament original,
Document de certificat d’ingressos no pressupostaris emès pel cap de
comptabilitat de l’Ajuntament, segons model ja existent.
 S’inclourà a l’expedient:
o L’original de carta de pagament
o El certificat d’ingressos no pressupostaris emès pel cap de comptabilitat
de l’Ajuntament, segons model ja existent.
b. Exclusivament en els expedients en els quals s’hagi extraviat la carta de pagament. En
aquests expedients es requerirà a més a més dels requisits de l’apartat a:
 Incorporar a l’expedient declaració escrita de l’interessat en la que consti la
pèrdua de la carta de pagament original d’ingrés de la fiança/dipòsit, tant si
aquest es va constituir en aval com en metàl·lic.
 No serà necessari procedir a la publicació en el BOP de l’anunci de la pèrdua de
la carta de pagament.
D. Sistema de tresoreria corporatiu
Amb l’objectiu d’optimitzar la tresoreria, es faculta al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, previs informes de la Intervenció i la
Tresoreria municipals, a:
a).- Dictar les instruccions corresponents per centralitzar la tresoreria dels ens
dependents.
b).- Dictar les instruccions corresponents per optimitzar la gestió de la tresoreria
organitzant la gestió de les Habilitacions en la fase de pagament efectiu a l’objecte de
concentrar els saldos bancaris dels seus comptes corrents, en els criteris establerts en el
Pla de disposició de fons aprovat anyalment i que serà realitzada per la Tresoreria.
En casos excepcionals l’Alcalde/ssa o òrgan en que delegui, previ informe favorable de la
intervenció i la tresoreria, podrà autoritzar com a forma de pagament d’operacions per
Internet, la targeta prepagament virtual. En la instrucció o acord que reguli aquestes
autoritzacions s’haurà de regular el número màxim de targetes, l’import de saldo màxim per
targeta, tipologia de despesa i acreditació d’aquesta, admissió o no del saldo de la targeta
com a saldo disponible si s’utilitza en procediments de caixa fixa i la imputació de les
despeses de funcionament.
E. Inversions financeres temporals i comptes financers de col·locació d’excedents de
tresoreria
1.- D’acord amb el que disposa l’article 199.2 del TRLRHL es faculta a la Tresoreria General
per realitzar inversions financeres temporals que reuneixin les condicions de liquiditat i
seguretat, segons les previsions d’excedents de tresoreria contingudes en el Pla de
Disposició de Fons.
2.- La realització d’aquestes inversions requerirà Resolució del Tinent d’Alcalde de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports (P.D. Decret 6389/2020, de 3 de
juliol) i la intervenció formal de l’ordenació del pagament i material del pagament per part de
la Intervenció General, previ informe del Tresorer Municipal en el qual es facin constar les
condicions de la inversió (termini, import, rendibilitat, tipus d’actiu, etc.).
3.- Quan, com a requisit previ a la formalització de les inversions a què fa referència el
paràgraf anterior, calgués l’obertura de comptes operatius vinculats als productes financers,
l’autorització esmentada recollirà també l’obertura d’aquests comptes, establint-ne les
condicions, sense que sigui necessari expedient de contractació.
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4.- L’adquisició d’actius financers com a inversió financera temporal, requerirà l’existència de
crèdit pressupostari.
5.- El procediment per a la col·locació dels excedents de tresoreria quan es materialitzi en
productes financers a contractar amb una entitat financera, es realitzarà en aplicació del que
es preveu als articles 10 i 25.1.a) de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, de
manera anàloga al regulat al punt 2 d’aquest article, si bé quan el termini de col·locació
d’excedents no sigui superior a 13 mesos, es podran realitzar de forma directa sempre que
es tracti d’una entitat financera en la qual l’Ajuntament tingui compte obert, amb informe
favorable de la Tresoreria General.
TÍTOL VUITÈ
Relacions i Coordinació amb Entitats Dependents
Article 52è.- Instruccions de coordinació amb entitats dependents
La societat privada municipal amb capital íntegrament municipal elaborarà la següent
informació, d’acord amb els formats que estableixi la Intervenció General:
Trimestralment, i abans del dia 15 del mes següent a l’acabament del trimestre, la
informació corresponent a l’execució real a la data d’acabament del trimestre natural així
com la projecció del tancament de l’exercici corrent. La informació haurà de ser tramesa,
com a mínim, en el format que estableixi el Ministeri d’Hisenda, d’acord amb l’Ordre HAP
2105/2012, d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, i, en el seu cas, el que estableixi la Intervenció General Municipal.
a) Semestralment un document informatiu de la gestió econòmic financera adaptat als
models i instruccions facilitades per la Intervenció General
b) Anualment i juntament amb els comptes anuals un informe amb la informació
següent:












Programes d’actuació plurianual. Informaran per a cada objectiu l’import
executat en l’exercici, les desviacions produïdes així com el percentatge realitzat
sobre el previst.
Informació sobre els pressupostos d’explotació i de capital. En concret sobre els
imports previstos, els executats i les desviacions i percentatges del realitzat
respecte del previst.
Informació sobre les subvencions i altres aportacions rebudes.
Adquisicions d’immobilitzat material i immaterial.
Contractes adjudicats, informació sobre els procediments de contractació i
compliment dels preceptes d’aplicació del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Informació relativa a l’estat d’execució dels contractes programa i/o encomanes
de gestió i del seu grau de compliment. En concret: Per a cada anualitat:
Compliment dels objectius establerts, ingressos rebuts respecte dels previstos,
desviacions produïdes i percentatges de desviació.
Informació sobre les despeses de personal: Evolució de la plantilla, despesa i
plantilla mitjana en l’exercici que es tanca i variació respecte l’anterior. Causes
de les modificacions de la plantilla: Altes, baixes indemnitzacions i sistema de
selecció.
Informació sobre els avals rebuts: Tipus, import i entitat prestatària.
Detall del compte d’explotació per separació d’activitats, identificant els costos
directes i els indirectes, els quals es calcularan prorratejant el cost total de
l’estructura de la Societat corresponent a les activitats directives, administratives
i generals entre les activitats finalistes pròpies de l’empresa o de les realitzades
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per encàrrec aplicant el criteri de persones equivalents que treballin en cada
activitat receptora. Aquesta informació ha de servir per donar compliment a la
tramesa d’informació de “costos efectius” que ha de realitzar l’Ajuntament cada
any al Ministeri d’Hisenda, a través de l’Oficina virtual.
Indicadors de gestió per cada línia d’activitat i grau de compliment dels objectius
fixats.
Càlcul i la documentació justificativa de la mitjana aritmètica del l’activitat
“Centre d’Activitats” dels tres últims exercicis, als efectes del càlcul de la mitjana
aritmètica de metres quadrats d’ocupació previst en l’article 25 C d’aquestes
bases.

La Intervenció podrà demanar tota la informació complementària que sigui necessària per a
la valoració de qualsevol expedient a tramitar i pel control de l’activitat, dins de l’exercici de
les funcions de control financer que li atorga la normativa vigent.
TÍTOL NOVÈ
Normes reguladores de les dotacions econòmiques aprovades als Grups Polítics
Municipals per a la seva actuació corporativa regulades a l’article 73.3 de la LBRL.
Article 53è.- Requisits formals per la percepció de les aportacions.
Els grups polítics municipals per percebre les dotacions econòmiques previstes a l’article
73.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de règim Local i l’article 23 del Reglament
orgànic del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, han de complir amb els requisits
següents:
1. Acreditar que el Ple municipal ha pres coneixement de la seva constitució i la seva
composició.
2. Disposar d’un número d’identificació fiscal propi del grup municipal diferenciat del partit
polític al qual estigui vinculat.
3. Disposar d’un compte corrent oberta en una entitat bancària de la seva titularitat.
4. Portar una comptabilitat específica de la dotació anual assignada pel Ple que ha de
reunir els requisits següents:
a. Possibilitar l’obtenció com a mínim de la informació següent:
– Diari de les operacions comptabilitzades
– Estat de situació dels ingressos
– Estat de situació de les despeses
– Estat de la tresoreria
– Compte de resultats
– Major de comptes
b. Reflectir el registre, degudament numerat, de totes les operacions d’ingressos
rebuts, despeses satisfetes i moviments de la tresoreria.
c. Emparar les operacions registrades amb les corresponents justificants d’ingrés i de
les factures i/o documents equivalents justificatius de les despeses realitzades els
quals compliran amb els requisits exigits per la legislació vigent i estaran emesos
amb el NIF i a nom del grup municipal.
5. Declaració que el grup polític municipal disposa dels mecanismes de control intern de la
seva comptabilitat que el permet complir amb les condicions i requisits que es regulen
en aquest Títol.
6. Estar al corrent de les obligacions fiscals i de qualsevol altre mena a les que estiguin
obligats com a perceptors de fons públics.
7. Per fer efectiva l’aportació inicial, un cop aprovades pel Ple les aportacions a efectuar
en la legislatura, el grup municipal haurà de presentar a la tresoreria municipal l’alta del
grup a efectes fiscals amb el NIF corresponent i obertura del compte corrent a nom del
grup municipal.

…/…

96

Article 54è.- Despeses elegibles.
1.

2.

3.
4.

Seran despeses elegibles les despeses pròpies dels grups municipals destinades a
proveir els mitjans materials necessaris per al compliment adequat de les funcions i
activitats pròpies dels grups polítics municipals, d’acord amb el que preveu l’art. 73.3. de
la LRBRL.
Es consideraran despeses pròpies de les activitats i funcionament dels grups polítics
municipals als efectes de la correcta justificació del destí dels fons públics rebuts, les
següents, les quals s’imputaran als comptes del Pla general de comptabilitat que
s’indiquen:
a. Serveis de professionals independents. (6230). S’inclouran les despeses
derivades de contractes de serveis d’assessorament a les tasques i obligacions
pròpies del grup polític municipal en l’exercici de l’actuació corporativa, incloses
les despeses de manteniment de la web del grup.
b. Despeses de representació i defensa jurídica. (6231). Únicament per raó del seu
càrrec sempre que no siguin assumides pel propi Ajuntament de L’Hospitalet.
c. Material de transport. (6240). Com taxis, lloguer de vehicles.
d. Despeses de gestió i manteniment del compte corrent oberta al nom del grup.
(6260)
e. Publicitat i propaganda. (6270). Despeses de difusió en mitjans de comunicació,
confecció de díptics, o similars.
f. Despeses diverses d’atencions protocol·làries i representatives. (6271).
S’inclouran les despeses derivades de reunions amb regidors/es, diputats/es,
alcaldes/sses, destinades a la coordinació de polítiques o assumptes relacionats
o que afectin a les tasques del grup polític municipal a l’Ajuntament.
g. Despeses diverses per reunions i conferències. (6272). Seran despeses
derivades d’actes públics realitzats pels grups municipals de difusió a
associacions, grups polítics i societat civil en general respecte d’iniciatives i
polítiques relacionades amb l’activitat municipal.
h. Comunicació i altres serveis (6290). Inclouran les despeses com les de
missatgeria o les postals.
i. Material d’oficina no inventariable. (6291)
j. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. (6292). Sempre que no procedeixi
la seva inclusió a l’inventari.
k. Material informàtic fungible. (6293)
l. Despeses de formació (6440). Destinades als membres del grup i relacionades
amb les tasques desenvolupades per aquest.
m. Altres despeses diverses (6299). S’imputaran a aquest concepte aquelles
despeses, que complint amb les finalitats de l’article 73.3 de la Llei de Bases de
Règim Local, no tinguin encaix en les descrites en els apartats anteriors.
Les quanties de les despeses elegibles respectaran el principi de proporcionalitat entre
l’import de les actuacions i el preu just de l’actuació que s’acrediti.
En cap cas les despeses de les activitats corporatives dels grups municipals es podran
destinar a:
a. El pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la
corporació.
b. L’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
c. Indemnitzacions per raó del servei i per assistència a sessions, que, d’acord
amb la legislació vigent, s’hagin de satisfer directament a cada regidor.
d. Subvencions, aportacions o transferències destinades a entitats privades.
e. Aportacions als partits polítics, coalicions electorals o federacions, que no
compleixin els requisits previstos a l’article 56.2.b) d’aquestes bases.

Article 55è.- Procediment de presentació de la comptabilitat específica de la dotació
dels grups municipals.
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1.
2.

3.
4.

5.

6.

El/La regidor/a, portaveu del grup polític municipal, serà el/la responsable d’autoritzar i
conformar les despeses i de signar la documentació de la justificació anual de les
despeses del grup municipal.
El/La regidor/a, portaveu del grup polític municipal presentarà, abans de finalitzar el mes
de febrer de cada any, un escrit dirigit a la Presidència del Ple al qual s’adjuntarà el
compte justificatiu de les despeses efectuades relatives a l’actuació del grup polític
municipal de l’any anterior acompanyat de la documentació detallada a l’article 56.
La manca o el retard en la presentació del compte justificatiu dins del termini assenyalat
en el punt anterior suposarà la paralització de les aportacions mensuals al grup
municipal incomplidor fins a la seva presentació.
La presidència del Ple dictarà una resolució prenent raó de la presentació dels comptes
justificatius i ordenant la publicació en el portal de transparència de l’informe justificatiu
presentat pel grup municipal segons el model que figura en l’annex 2 d’aquestes bases.
D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc.
En cas de convocatòria de eleccions municipals, el termini de presentació previst a
l’apartat 2 anterior finalitzarà pel transcurs de tres mesos des de la data de publicació
del decret de convocatòria, i el/la regidor/a portaveu de cada grup polític municipal
presentarà a la Presidència del Ple l’escrit i la documentació referida en l’apartat 1
anterior en relació al compte justificatiu de les despeses pendents de justificar a la
finalització del mandat.
En el supòsit de dissolució d’un grup polític per qualsevol causa, el termini per a la
presentació del compte justificatiu de l’aportació es presentarà a la Presidència del Ple
en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de la sessió del ple municipal en la
qual s’hagi pres coneixement d’aquesta dissolució.

Article 56è.- Requeriments de la documentació justificativa del compte justificatiu.
1. La documentació mínima a presentar pels grups polítics municipals amb el compte
justificatiu és la següent :
a. Compte de resultats i major de comptes del període justificat.
b. Una relació detallada justificativa les despeses efectuades l’any anterior, o al
període que és objecte de justificació, amb càrrec a les aportacions econòmiques
rebudes signada pel portaveu o el membre responsable designat pel grup
municipal. Segons model annex 3: “Compte justificatiu de despeses dels grups
polítics municipals”.
c. Factures i altres documents acreditatius de les despeses de l’exercici objecte de
justificació, ordenades d’acord amb la relació justificativa esmentada.
Les factures i documents acreditatius hauran d’estar emeses a nom i amb el NIF
del grup municipal. Així mateix ha de tenir correctament identificat el concepte i el
destí final de la despesa, l’import i el proveïdor i han de complir amb els
requeriments del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que es regulen
les obligacions de facturació.
d. Per cada despesa s’especificarà la forma de pagament i s’adjuntarà el justificant
d’aquest, juntament amb el llistat dels moviments bancaris del compte corrent
que permetin acreditar el pagament de les despeses efectuades. Pel cas de
pagaments en efectiu s’haurà d’acreditar a la factura o document justificatiu: la
data de pagament, amb la diligència de “pagat en efectiu”, el segell de l’empresa
i la signatura del seu representant.
e. Justificants d’ingrés.
f. En el cas d’aportacions no justificades s’adjuntarà el justificant del reintegrament.
2. Requisits que ha de complir la documentació justificativa presentada amb la
documentació específica.
a. La justificació de les despeses de desplaçament, s’efectuarà mitjançant informe
justificatiu que acrediti la celebració de l’acte o que motivi la necessitat del
desplaçament i de la seva vinculació a actuacions d’interès públic derivades de
l’actuació corporativa, acompanyat de:
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I. El bitllet corresponent, en el cas d’utilització de transport públic.
II. Document acreditatiu del quilometratge efectuat si s’ha fet servir transport
propi. La indemnització es retribuirà d’acord amb el preu per quilòmetre
establert per la legislació vigent i per aquestes Bases. S’accepten com a
justificants el tiquets justificatius de les despeses de pàrquings i peatges.
b. En el cas de que les depeses derivin de prestació de serveis del partit polític al
grup polític municipal per les finalitat previstes a l’art. 73.3. de la LBRL. Aquestes
s’acreditaran mitjançant l’aportació dels corresponents documents, convenis,
contractes o la presentació de la factura justificativa dels serveis prestats quan
procedeixi legalment.
c. Les despeses de personal contractat pel grup municipal, per dur a terme les
finalitats previstes a l’art. 73.3 de la LBRL, es justificaran amb l’aportació del full
de nòmina, els TC de la Seguretat Social i els pagaments dels conceptes
anteriors i de l’IRPF corresponent.
Article 57è.- Control de les dotacions econòmiques assignades pel Ple als grups
polítics municipals.

1. El control de les dotacions econòmiques pel funcionament dels grups polítics municipals
de l’ajuntament estarà a càrrec del Ple de la Corporació, sens perjudici del control intern
que cadascun dels grups estableixin i de les funcions de control i fiscalització que a la
Intervenció General Municipal li atorga el TRLHL i la normativa de desenvolupament.
2. Als efectes de l’assenyalat en l’apartat 1 anterior, per conducte de la Presidència del Ple
es posarà a disposició de la Intervenció General Municipal la documentació justificativa
presentada pels grups polítics municipals en el termini màxim de 10 dies hàbils des la
pressa de raó pel Ple de la resolució de presentació dels comptes justificatius referida a
l’article 55 d’aquestes bases, als efectes de l’exercici de les funcions de control i
fiscalització.
3. La Intervenció General Municipal podrà demanar, si s’escau, la documentació
complementària directament als grups polítics municipals als efectes de realitzar
l’informe de control financer d’acord amb les previsions del Pla anual de control financer.
4. El resultat de la comprovació dels comptes justificatius de les despeses dels grups
polítics municipals serà aprovat pel Ple municipal previ el dictamen de la Comissió
Especial de Comptes.
Article 58è. Transparència.
1. En base a la Resolució 6/2018 adoptada per la Comissió de Garantia i dret d’Accés a la
Informació Pública de la generalitat de Catalunya, de data 22 de gener de 2018, es
publicarà al portal de transparència de l’Ajuntament:
a. Les quantitats de les aportacions econòmiques als grups polítics municipals,
aprovades pel Ple corporatiu, tant en el component fix, igual per a tots els partits
polítics, com en el variable, en proporció al nombre de membres de ple dret que
constitueixen el referit grup polític municipal.
b. L’informe anual, signat pel regidor portaveu del grup municipal, segons el model
annex I d’aquestes bases, en el qual es manifestarà expressament que les
factures o altres documents justificatius de les despeses estan a disposició
dels/de les interessats/des a l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
2. El resultat del control financer de les aportacions als grups polítics municipals, d’acord
amb les prescripcions de la l’art. 15.d) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública, i bon govern.
3. Les aportacions als grups polítics municipals també es publicaran en la Base de Dades
Nacional de Subvencions, en compliment de l’art. 18 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
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 2021 la suspensió de l’aplicació de l’acord del Ple
de l’Ajuntament de data 1 de març de 1996 pel que s’aprovà la fiscalització limitada prèvia
en matèria de drets i obligacions d’aquesta Administració municipal en matèria de
fiscalització plena posterior aplicant tècniques d’auditoria mitjançant el sistema de mostreig,
llevat de les instruccions primera a quarta i tretzena de l’esmentat acord, així com la
fiscalització en matèria d’ingressos, que tindrà plena vigència.
TERCERA.- En referència a les modificacions recollides en l’art. 20.9 respecte a les normes
generals de presentació de factures i a l’art. 21.4 respecte a l’aprovació d’actes
administratius d’aprovació global de relacions de factures i en referència a la tramitació de la
resolució de subvencions regulat a l’art. 22.1 d’aquestes bases, podrà excepcionar-se
puntualment l’aplicació durant el primer semestre fins a l’adequació dels procediments
escaients i electrònics per el seu compliment.
QUARTA.- Les normes contingudes en el Títol Cinquè “Normes de gestió d’ingressos”
s’adaptaran en el que resulti procedent als acords aprovats pel ple municipal en sessió de 9
d’octubre de 2020 de delegació en la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic locals
(AJT/47132/2020), així com de delegació de les funcions de recaptació de les multes en
matèria de trànsit i circulació de vehicles (AJT/47136/2020), amb efectes 1 de gener de
2021.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.- Factures electròniques
En tant no siguin modificades pels òrgans competents resten vigents, en tot allò que no
contradiguin a la Llei 25/2013, de 27 de desembre i normativa de desenvolupament, la
Instrucció reguladora de la gestió del registre centralitzat de factures, aprovada pel Ple el 22
de febrer de 2011, així com el Procediment intern de gestió del registre centralitzat de
factures, de 22 de febrer de 2011 i la seva modificació aprovada per Resolució de la
Intervenció General de 22 de març de 2013.
La Intervenció General elaborarà, d’acord amb l’organigrama municipal, la codificació dels
centres gestors destinataris de les factures. Els contractistes hauran d’incloure en la
facturació, a més del codi DIR 3, el codi de centre gestor.
La Intervenció serà la responsable del registre de factures i sota la seva direcció es
gestionarà aquest, de forma que donarà totes les indicacions oportunes per la gestió eficient
i correcte d’aquest registre.
SEGONA.- Costos
Als efectes de donar compliment als requeriments de les notes 26 “Informació sobre el cost
de les activitats” i 27 “Indicadors de gestió” de la memòria de la ICAL tots els documents
comptables inclouran la codificació addicional i del centre de cost i de les activitats que
s’annexa en aquestes bases.
TERCERA.- Instruccions de desenvolupament de les bases d’execució.
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A l’empara del que estableixen l’article 204.1 del TRLRHL i la regla 8 de l’Ordre 1781/2013,
de 20 de setembre, per la qual s’aprova el model normal d’Instrucció de comptabilitat per a
l’administració local, la Intervenció General revisarà i actualitzarà les instruccions internes
vigents relatives a l’organització de la comptabilitat i reguladores de l’operatòria comptable.
En el supòsit que l’actualització d’aquestes instruccions afecti a aquestes bases d’execució,
es procedirà a la modificació d’aquestes, juntament amb l’aprovació de les instruccions en
matèria d’operatòria comptable.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- S’autoritza a la Junta de Govern Local perquè a proposta de la persona titular
de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, aprovi les resolucions
que siguin necessàries per al desenvolupament, l’execució i el compliment d’aquestes
Bases d’execució.
SEGONA.- L’estructura pressupostària aprovada per l’exercici 2021 es mantindrà vigent
durant la vigència del pressupost, sens perjudici de les modificacions en l’organització
municipal que eventualment es puguin produir, que tindran vigència a comptar del
pressupost de l’exercici següent a aquell en que hagin tingut lloc.
TERCERA.- Aquestes Bases d’execució entraran en vigor el dia següent de l’aprovació
definitiva del pressupost general, sense perjudici de que la seva efectivitat s’entengui des
del dia 1 de gener de 2021.
ANNEX 1 AL TÍTOL PRIMER, CAPÌTOL SEGON. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST
2021.
Fitxa de projectes plurianuals amb finançament afectat (PPFA)
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CÒDI INDENTIFICATIU DEL PROJECTE
DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE / PROJECTE
IMPORT TOTAL PREVIST DE LA DESPESA
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
ANY D'INICI
ANY FINALITZACIÓ PREVIST

Data d'aprovació memòria

IMPORT FINANÇAMENT DE LA PROPOSTA
Finançament de Pressupost corrent
Finançament afectat

0 100%
#DIV/0!
0 #DIV/0!
Prèstec
Prestec a sol·licitar
Subvenció AMB
Subvenció Diputació
Subvenció Generalitat
Fons europeus
Venda de patrimoni
Altres

Diferència entre despesa i finançament

0

IMPORT DESPESA

Exercici actual

Exc. N+1

Exc. N+2

Exc. N+3

Exc. N+4

FINANÇAMENT

Exercici actual

Exc. N+1

Exc. N+2

Exc. N+3

Exc. N+4

Pressupost ordinari
Prèstec
Subvenció
Patrinomi
Altres
suma Finançament
Diferències acumulades

0

0

0

0

0

EXPLICACIÓ DEL CONTINGUT DEL PROJECTE/INVERSIÓ

EXPLICACIÓ EXECUCIÓ TEMPORAL

DOCUMENT COMPTABLE
RC exercici actual amb FP
RC exercici futur amb FP

Imports

Número D.C

n+1
n+2
n+3
n+4

RC exercici actual amb FA
RC exercici futru amb FA

n+1
n+2
n+3
n+4
SUMATORI TOTAL



ANNEX 2 AL TÍTOL NOVÈ. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2021.

En xxxxx, en qualitat de portaveu del grup municipal xxxxx,
Faig constar
1. Que en el període 00/00/20XX a 00/00/20XX el grup municipal que represento ha
rebut les següents aportacions en compliment de l’acord del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat de 00/00/de 2020, en el que s’aprovà la dotació econòmica
pel mandat iniciat el XX de juny de 2019 a favor dels grups polítics municipals
constituïts en el consistori a càrrec del pressupost municipal, d’acord amb l’establert
pel articles 73.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de règim Local i l’article
i 23.2 del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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Periode

Import aportacions
rebudes

Reintegraments
efectuats

Aportació total
neta del
periode

2. Que d’acord amb l’establert en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de règim Local i l’article 23.2 del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, aquest grup municipal:
a. Disposa d’una comptabilitat específica de les dotacions especificades en el
paràgraf anterior, la qual està a disposició del Ple.
b. Que l’aportació neta s’ha destinat a les despeses del grup municipal.
c. Que les despeses efectuades no s’han destinat a cap de les finalitats
especificades a l’esmentat article 73.3 de la Llei 7/1985: remuneracions de
personal de qualsevol tipus de la corporació o a l’adquisició de béns que
puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
d. Les factures o altres documents justificatius de les despeses efectuades en
el període indicat estan a disposició dels interessats a l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat.
L’Hospitalet de Llobregat a xxx, de xxx de 20XX
El Portaveu del Grup municipal xxxxxx
Nom. XXXXXX
ANNEX 3 AL TÍTOL NOVÈ. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2021.
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SEGON.- EXPOSAR al públic l’anterior acord, mitjançant l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals les persones
interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament aprovat l’anterior acord 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, de conformitat amb l’article 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART.- APROVAR a proposta del Tinent d’Alcaldia d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans la plantilla de personal Municipal 2021 a través de la seva inclusió al Projecte de
Pressupost General per a l’exercici 2021, de conformitat amb el que estableix l’article
123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, d’acord
amb el detall següent.
PLANTILLA CONSOLIDADA AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET 2021
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Grup

Subgrup

Places

Vacants

PERSONAL DIRECTIU
- Gerent Municipal

A

A1

1

1

- Director/a de Serveis

A

A1

7

2

- Director/a de l’Assessoria Jurídica

A

A1

1

0

- Director/a de l’Òrgan de Gestió Tributària

A

A1

1

1

- Director/a de Governança

A

A1

1

1

A

A1

1

0

A

A1

1

1

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries
amb
Habilitació
caràcter nacional
- Secretari/ària General del Ple

Observacions

de

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

A

A1

1

0

- Viceinterventor/a-Funció Comptable

A

A1

1

1

- Interventor/a Adjunt/a

A

A1

1

1

- Tresorer/a

A

A1

1

0

- Vice-Tresorer/a

A

A1

1

1

Administratiu/va
Subescala Auxiliar

C

C1

299

14

Auxiliar
Subescala subalterna

C

C2

157

121

AP

AP

117

63

- Analista

A

A1

1

0

- Arquitecte/a

A

A1

10

6

- Enginyer/a

A

A1

1

1

- Titulat/ada Superior Universitari/ària

A

A1

229

100

A

A2

6

0

A

A2

15

3

A

A2

87

56

A

A2

2

0

A

A2

56

44

A

A2

2

0

Escala d’administració general
Subescala Administrativa

Subaltern/a
Escala d’administració especial

(1)

Subescala Tècnica
Classe de Tècnics/ques Superiors

Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
Ajudant/a
tècnic/a
sanitari/àriadiplomat/ada en infermeria
- Aparellador/a-Arquitecte/a tècnic/a
- Assistent/a social-Diplomat/ada en treball
social
- Bibliotecari/ària
- Educador/a especialitzat/ada-Diplomat/ada
en educació social
- Enginyer/a tècnic/a agrícola
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- Enginyer/a tècnic/a obra pública

A

A2

- Perit/a-enginyer/a tècnic/a

A

A2

11

4

- Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària

A

A2

116

55

- Delineant/a

C

C1

2

0

- Tècnic/a Auxiliar

C

C1

41

23

C

C1

5

0

C

C1

1

0

C

C1

1

0

- Informador/a

C

C2

1

0

- Inspector/a d’obres i serveis

C

C2

2

0

- Inspector/a de rendes i exaccions

C

C2

1

0

- Operador/a

C

C1

2

0

- Operador/a-Programador/a

C

C1

1

0

- Preparador/a

C

C1

1

0

- Programador/a

C

C1

4

0

- Programador/a “senior”

C

C1

2

0

- Programador/a Analista

C

C1

1

0

- Regent/a centre d’ensenyament

A

A2

1

0

- Tècnic/a auxiliar de biblioteca

C

C1

58

21

- Tècnic/a auxiliar de via pública

C

C1

1

0

- Tècnic/a esportiu/va

C

C1

6

0

- Treballador/a familiar

C

C2

8

2

- Intendent/a

A

A1

2

1

- Intendent/a major

A

A1

2

0

A

A2

3

1

- Sotsinspector/a

C

C1

8

5

- Sergent/a

C

C1

18

6

- Caporal/a

C

C2

41

17

- Agent

C

C2

351

74

- Encarregat/ada

C

C1

1

0

- Mestre/a

C

C1

1

0

- Oficial/a

C

C2

54

6

4

0

Classe de tècnics/ques auxiliars

Subescala serveis especials
Classe comeses especials
- Agent executiu/va
Delineant/a-Projectista
informàtics
- Director/a de mercat

sistemes

(1)

Classe policia local
Escala Superior

Escala Executiva
- Inspector/a
Escala Intermitja

Escala bàsica

Classe personal d’oficis
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- Ajudant/a

AP

AP

6

0

PERSONAL LABORAL

(1)

Sindic/a de Greuges

A

1

1

Branca administrativa
- Titulat/ada superior

A

A1

5

5

- Titulat/ada mitjà/ana

A

A2

4

2

- Administratiu/a

C

C1

9

9

- Auxiliars

C

C2

15

15

0

0

- Tècnic/a Superior

A

A1

9

6

- Tècnic/a mitjà/ana

A

A2

10

5

- Tècnic/a esportiu/va Administratiu/va

BC

BC

1

0

- Tècnic/a informàtica

BC

BC

1

0

C

C1

1

0

C

C2

1

0

- Assessor/a de l’Alcaldia

-

-

2

1

- Assessor/a nivell 1

-

-

2

0

- Assessor/a nivell 2

-

-

8

1

- Assessor/a nivell 3

-

-

7

3

- Assessor/a de grups municipals

-

-

5

0

1838

680

Branca Tècnica

- Operador/a
Branca d’oficis
- Oficial/a
PERSONAL EVENTUAL

TOTAL

Situació places ocupades previstes a
31.12.2020
La gestió de la plantilla es regirà atenent a les següents
especificacions:
(1) Les places d’administratiu que restin vacants al 2021, s’amortitzaran i es crearan en igual nombre de
places d’auxiliar
- Les places de la plantilla laboral que restin vacants a l’exercici 2021, s’amortitzaran d’aquesta plantilla i
es crearan dins la plantilla de funcionaris en igual nombre de places
- Les places de Treballadora Familiar que restin vacants a l’exercici 2021, s’amortitzaran i es crearan en
igual nombre de places d’Auxiliar.
- Les places d’Ajudants que restin vacants a l’exercici 2021, s’amortitzaran i es crearan en igual nombre de
places de subaltern.
Plantilla de personal al servei de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals SA
per a l’exercici 2021

GRUP PROFESSIONAL
Personal de suport
Personal de serveis

01001
01002
02001
02002

0
0
9
2

LLOCS DE TREBALL
recepcionista, telefonista
ajudant conductor
conductor de grua
conductor de grua nocturn
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02003
02004
02005
02006
02007
02008
Administratius
03001
03002
03003
03004
03005
03006
03007
03008
Tèc mitjans/professionals 04001
04002
04004
04005
04006
04007
04008
Tècnics superiors
05001
05002
05002
05003
05003
05005
05006
05007
05010
05008
05009
05011
05012
05013
05014
05015
05016
05017
05018
05019
05020
05021

9
2
1
1
1
1
11
1
2
1
1
1
0
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

controlador zones AIRE
oficial manteniment i logística
oficial multimèdia i logística
cap unitat dipòsit i grues
cap unitat control zones AIRE
informador zones AIRE
administratiu/va
administratiu dipòsit nocturn
administratiu especialista comptab
administratiu especialista nomines
auxiliar tèc. serv. jurídics i gerència
coord. projectes centre activitats
auxiliar tècnic comunicacions
agent comercial
productor documentalista
tècnics polivalents multimèdia
resp operatiu edifici mitjans i altres
coordinador sistemes tecnològics
cap unitat manteniment i logist.
cap unitat administració rrhh
tècnic coordinador sist. Multimèdia
tèc sup jurídic
tèc sup comunicació
tèc sup comunicació (disponibilitat)
periodista multimèdia
periodista multimèdia (presentadors)
coordinad. emissions/programes
coordinador/a estratègia digital
coordinador/a Diari de L’Hospitalet
coordinador/a multimèdia
cap unitat sistemes tecnològics
cap unitat de gestió redacció
cap departament mobilitat
cap departament informàtica i c
cap departament aparcaments
cap departament centre d’activitats
cap departament serveis econòmics
cap departament serveis jurídics
coordinad. continguts informatius
periodista editor/a secció (cultura)
periodista editor/a secc.(informatius)
periodista editor/a secció (esports)
tec. sup. gràfica aud/multimedia
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Personal directiu

10001 1 gerent
10002 1 director/a mitjans comunicació
86

TOTAL

CINQUÈ.- PUBLICAR íntegrament, en compliment del que disposa l’article 283.4 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 l’article 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del Personal al servei de les entitats locals, la plantilla de personal al servei de
l’Ajuntament de L’Hospitalet al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- TRAMETRE una còpia de la plantilla aprovada a l’Administració de l’Estat i a la
Generalitat de Catalunya.
SETÈ.- APROVAR la no disponibilitat dels crèdits consignats en les aplicacions
pressupostàries que es detallen seguidament, per un import total de 1.909.873,96 euros,
dotats en previsió de l’increment de les retribucions dels treballadors al servei d’aquest
ajuntament per a l’exercici 2020, i la repercussió d’aquest increment en les previsions de
cotització a la Seguretat Social d’aquest Ajuntament, que pugui establir la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2020, en matèria de retribucions dels
empleats públics, o normativa legal habilitant.
a) Increment de retribucions
Orgànica

Programa

1

2315
3322
9120
9201
9202
9206
9220
9221
9256
9322

2

1510
3370
3400
3410
3420
9203
9205
9222
9231
9250
9310
9320
9330
9340

3

1500
1522
1523
1533

Total 01

Total 02

Cl.Econòmica
1210800
1.280,41
1.922,60
5.982,00
7.161,90
4.414,08
10.190,86
6.994,92
12.230,24
1.432,00
949,78
52.558,79
7.869,21
5.346,81
5.602,79
2.464,34
5.614,26
2.720,60
17.518,46
4.347,62
1.341,94
9.651,02
22.602,21
14.271,92
2.419,84
5.428,25
107.199,27
3.824,95
5.009,11
5.672,06
7.924,09

Cl.Econòmica
1500000
30,12
45,19
248,52
128,03
67,78
195,81
112,97
225,93
30,12
15,06
1.099,53
120,5
120,5
105,43
45,19
112,97
67,78
323,83
67,78
30,12
233,46
399,14
286,18
60,25
97,9
2.071,03
75,31
90,37
173,21
150,62

Total general
1.310,53
1.967,79
6.230,52
7.289,93
4.481,86
10.386,67
7.107,89
12.456,17
1.462,12
964,84
53.658,32
7.989,71
5.467,31
5.708,22
2.509,53
5.727,23
2.788,38
17.842,29
4.415,40
1.372,06
9.884,48
23.001,35
14.558,10
2.480,09
5.526,15
109.270,30
3.900,26
5.099,48
5.845,27
8.074,71
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1631
1640
1650
1710
1721
9204
9232
9321
9331
Total 03
4

1300
1320
1321
1340

5

2410
4330

6

2310
2311
2312
2313
3110
9200

7

3200
3230
3231
3250
3260
3270
3300
3321
3330
3331
3333
3340
4620

8

3372
2314
4312
4390
4930
9240

9

9251
9252
9253
9254
9255

Total 04

Total 05

Total 06

Total 07

Total 08

Total 09
Total general

1.411,24
4.618,90
2.531,53
1.558,94
1.191,43
13.044,47
2.851,17
5.077,92
7.290,81
62.006,62
14.563,11
146.333,82
6.605,10
11.675,93
179.177,96
11.135,01
3.498,90
14.633,91
7.062,64
55.205,04
6.831,18
9.413,08
13.645,85
24.308,84
116.466,63
4.493,90
2.591,71
1.906,46
2.469,70
706,41
14.306,41
4.024,39
15.759,30
3.077,84
2.610,90
459,7
4.329,69
920,86
57.657,27
1.734,21
802,56
3.688,06
605,09
1.483,62
2.746,61
11.060,15
4.131,26
4.066,15
3.639,86
4.183,75
4.154,41
20.175,43
620.936,03

22,59
128,03
60,25
30,12
30,12
293,71
52,72
105,43
143,09
1.355,57
293,71
2.771,31
143,09
271,12
3.479,23
218,4
60,25
278,65
128,03
1.227,56
143,09
203,34
263,59
542,26
2.507,87
82,84
82,84
30,12
60,25
15,06
534,7
75,31
466,92
60,25
60,25
7,63
97,9
15,06
1.589,13
37,66
22,59
67,78
7,63
30,12
45,19
210,97
105,43
97,9
82,84
97,9
90,37
474,44
13.066,42

1.433,83
4.746,93
2.591,78
1.589,06
1.221,55
13.338,18
2.903,89
5.183,35
7.433,90
63.362,19
14.856,82
149.105,13
6.748,19
11.947,05
182.657,19
11.353,41
3.559,15
14.912,56
7.190,67
56.432,60
6.974,27
9.616,42
13.909,44
24.851,10
118.974,50
4.576,74
2.674,55
1.936,58
2.529,95
721,47
14.841,11
4.099,70
16.226,22
3.138,09
2.671,15
467,33
4.427,59
935,92
59.246,40
1.771,87
825,15
3.755,84
612,72
1.513,74
2.791,80
11.271,12
4.236,69
4.164,05
3.722,70
4.281,65
4.244,78
20.649,87
634.002,45

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

Programa

Classificació

Crèdit
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Econòmic
1

Econòmica

2315

1600003

319,72

3322

1600003

479,77

9120

1600003

1.524,39

9201

1600003

1.777,20

9202

1600003

1.093,99

9206

1600003

2.536,13

9220

1600003

1.732,87

9221

1600003

3.040,92

9256

1600003

355,53

9322

1600003

234,72

Total 01
2

13.095,24
1510

1600003

1.951,30

3370

1600003

1.337,07

3400

1600003

1.389,10

3410

1600003

612,74

3420

1600003

1.395,89

9203

1600003

680,45

9205

1600003

4.343,80

9222

1600003

1.081,78

9231

1600003

336,15

9250

1600003

2.409,31

9310

1600003

5.618,54

9320

1600003

3.555,31

9330

1600003

604,2

9340

1600003

1.349,47

Total 02
3

26.665,11
1500

1600003

955,56

1522

1600003

1.246,63

1523

1600003

1.422,26

1533

1600003

1.969,44

1631

1600003

351,28

1640

1600003

1.159,06

1650

1600003

633,53

1710

1600003

387,96

1721

1600003

299,28

9204

1600003

3.257,33

9232

1600003

707,86

9321

1600003

1.265,77

9331

1600003

1.811,81

Total 03
4

condicionat

15.467,77
1300

1600003

3.627,52
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1320

1600003

36.434,93

1321

1600003

1.641,73

1340

1600003

2.917,22

Total 04
5

44.621,40
2410

1600003

2.768,91

4330

1600003

866,57

Total 05
6

3.635,48
2310

1600003

1.757,95

2311

1600003

13.757,61

2312

1600003

1.694,61

2313

1600003

2.342,33

3110

1600003

3.389,92

9200

1600003

6.067,53

Total 06
7

29.009,95
3200

1600003

1.117,22

3230

1600003

651,5

3231

1600003

471,15

3250

1600003

614,96

3260

1600003

175,11

3270

1600003

3.620,55

3300

1600003

1.003,73

3321

1600003

3.952,06

3330

1600003

766,44

3331

1600003

652,23

3333

1600003

114,5

3340

1600003

1.080,48

4620

1600003

229,31

Total 07
8

14.449,24
3372

1600003

432,74

2314

1600003

201,55

4312

1600003

915,03

4390

1600003

150,12

4930

1600003

368,76

9240

1600003

681,9

Total 08
9

Total 09
Total general

2.750,10
9251

1600003

1.035,00

9252

1600003

1.019,14

9253

1600003

909,24

9254

1600003

1.044,98

9255

1600003

1.035,77
5.044,13
154.738,42
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VUITÈ.- AUTORITZAR a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que s’estableix en
l’article 4.1 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a l’exercici 2021, per
declarar la disponibilitat dels crèdits especificats a l’acord sisè i setè, quan desapareguin les
causes que fonamentaven la seva no disponibilitat.
NOVÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció general i al Servei de Recursos Humans.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 8 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 8.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES
FISCALS PER AL 2021.AJT/12430/2020

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Serà molt breu la paraula, però abans que els grups es posicionin, voldria dir un parell de
coses.
Ens trobem massa sovint en l’aprovació anual de les ordenances fiscals que fem l’aprovació
inicial, després hi ha el període d’al·legacions i fem l’aprovació definitiva. En l’aprovació
definitiva ens passa molt sovint, i aquesta no és una excepció, que jo diria que el 90 o el
95% de les al·legacions que es fan, no es poden recollir, independentment de que estiguem
d’acord o no, no es poden recollir perquè no fan referència a les modificacions que s’han fet
a les ordenances, i si no es fa referència en allò, independentment del sentit o de que
estiguem d’acord o no, no es poden recollir com a al·legacions perquè no hi ha el text
original contra el que fer l’al·legació. Per tant, saben vostès, perquè tenen el dictamen i l’han
vist, hi ha, com dic, el 90, el 95% de les al·legacions que han presentat els grups que es
veuen rebutjades perquè l’al·legació no forma part del text original de la modificació.
Per tant, per això volia intervenir abans de que es posicionin. Abans de que es posicionin,
deixin-nos posar en marxa el pressupost i tot l’entramat de l’Ajuntament. A principis d’any, a
partir del mes de febrer fem un grup amb tots els grups i amb el personal tècnic de
l’administració tributària per preparar les ordenances del 2022. Però fem-ho des del principi
perquè sinó després no hi som a temps. Fem-ho a partir del febrer, parlem d’allò que
vulguem parlar. Hi ha coses que ens proposen en aquestes al·legacions, i els hi dic
personalment, que jo estic d’acord, però que no podem incorporar i si no ho recordem en el
mes de febrer, d’aquí un any ens tornarem a trobar igual.
Per tant, l’oferiment que jo els hi faig, independentment del posicionament d’avui, és a partir
del mes de febrer creem un grup de treball amb tots els grups, amb el personal de
l’administració tributària, i amb tot allò que avui estan plantejant i que hi ha una bona part
que segurament seria fàcilment incorporable a les ordenances fiscals, però si ho fem i ho
fem des del principi, perquè després no ens trobem com ens passa avui, que com vostès
han pogut veure, el 90 o 95% de les al·legacions que fan no es poden recollir, més enllà de
que estiguem d’acord o no.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales para
el año 2021, el Partido Popular votará en contra. Nosotros ya anunciamos que
presentaríamos alegaciones a estas ordenanzas. Sí que es verdad que hay algunas
alegaciones que hemos presentado desde el Partido Popular que atañen a puntos concretos
que no eran objeto de modificación y por tanto se nos han rechazado, pero sí que es verdad
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que hay otras relativas por ejemplo, al tema del IBI, al tema de la rebaja del IBI y también de
aumento de las bonificaciones, que sí que era objeto de modificación, que el Partido
Socialista no ha tenido a bien aprobar.
En cualquier caso, nosotros ya desde el principio habíamos manifestado esta presunta
queja, de que nosotros pretendíamos presentar alegaciones a temas, a tasas concretas o a
impuestos concretos, para intentar rebajar la presión fiscal de los ciudadanos de
L’Hospitalet, pero atendiendo que ese impuesto no se tocaba, se quedaba congelado, pues
tampoco se permitía la rebaja, en este caso, de este supuesto impuesto.
Por tanto, nosotros recogemos el guante del Partido Socialista, que de cara a las
ordenanzas del año 2022 podamos entre todos construir unas ordenanzas que satisfagan a
los vecinos y las vecinas de L’Hospitalet, que al fin y al cabo es el objetivo común, entiendo.
Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí gràcies. Les ordenances són un instrument de primer ordre per garantir el benestar, la
qualitat de vida, els drets i com a conseqüència una societat més justa, més sostenible, més
democràtica, que posi la política fiscal al servei de protegir els béns comuns i les cures per a
la salut, l’habitatge, l’educació, la cultura, la igualtat, el medi ambient, l’ocupació, la protecció
del comerç de proximitat i les petites i mitjanes empreses.
Precisament per aquest motiu, L’Hospitalet en Comú Podem ja vam recollir el guant que ens
va llançar el Sr. Belver al Ple d’aprovació de les ordenances 2020, quan ens va emplaçar a
fer propostes prèvies al Ple d’aprovació provisional, per tal de treballar conjuntament les
ordenances 2021. Quan situï alguns elements, s’entendrà per què es donen algunes
circumstàncies que situava el Sr. Belver en la seva intervenció inicial.
Dit això, només com a resultat de la insistència d’aquest grup municipal, es va produir un
primer intercanvi de propostes amb la Tinència d’alcaldia, que no va ser abans del 29 de
setembre, i una segona reunió amb el personal tècnic de l’Ajuntament en data 14 d’octubre,
a qui per cert volem agrair la seva bona feina i esperit de col·laboració amb aquest grup
municipal.
Doncs bé, com a resultat d’aquestes dues reunions va resultar evident que, sobretot amb
l’argument que ja s’havia emès informe per part del Tribunal Econòmic Administratiu, se’ns
emplaçava a formular al·legacions ja que cap de les propostes treballades per aquest grup
municipal serien no ja incorporades a la proposta de modificació d’ordenances, sinó ni tan
sols considerades.
I malgrat això, al Ple extraordinari d’octubre, vam expressar de manera provisional una
abstenció, a l’espera d’aquesta segona reunió per tal de poder disposar d’una major
concreció d’alguns aspectes de les ordenances, respecte als quals finalment van formular
al·legacions. Al·legacions que, donada la falta de tarifació social, aprofundien en aspectes
relacionats amb la capacitat adquisitiva i de pagament del ciutadà, o fomentaven pràctiques
socialment responsables com el lloguer social, o intentaven donar resposta a aquells
col·lectius més afectats per la pandèmia.
Aquesta situació ens permet concloure que la mateixa sort haguessin corregut les propostes
formulades per qualsevol ciutadà en tràmit d’informació pública, cosa que evidencia que la
possibilitat de la ciutadania de participar és bastant limitada, i fonamentalment un tràmit de
caràcter formal sense gaire impacte real sobre la proposta final que es porta a consideració
d’aquest Ple.
Lamentem profundament que un any més, malgrat el caràcter positiu d’algunes d’aquestes
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mesures i tot i estar d’acord en la filosofia de bona part de la proposta, no puguem
compartir-la per complet, ja que trobem a faltar un plantejament més agosarat, necessari
donada l’excepcionalitat de la situació.
Així, a la forma d’implementació, no es consideren factors de gradació en funció de la
capacitat econòmica del contribuent, de les seves circumstàncies personals i familiars, o
factors de progressivitat inversa en atenció a la superfície dels locals d’activitat, entre
d’altres.
Precisament per això, des de L’Hospitalet en Comú Podem considerem que la nostra ciutat
deixa passar un any més, l’oportunitat d’introduir conceptes fonamentals com els descrits o
la tarifació social, amb el que implica de progressivitat en qualsevol contribució ciutadana al
finançament d’un servei públic municipal, com a model de garantia d’equitat i accessibilitat
als serveis públics essencials.
Recollim l’oferiment que se’ns torna a realitzar aquest any. Nosaltres sempre tenim voluntat
d’aportar i de contribuir de manera positiva i constructiva a la definició de la fiscalitat de la
nostra ciutat, també des de la perspectiva de no afeblir l’estructura d’ingressos, sobre el que
es fonamenta l’escut social que puguem proporcionar a la ciutadania per garantir els seus
drets.
I amb aquest ànim, tornem a recollir el guant que ens llança el Sr. Belver. Moltes gràcies.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Sí muchas gracias, sobre la aprobación definitiva de las modificaciones de las ordenanzas
fiscales para 2021, desde Ciudadanos, nos vamos a abstener.
Con la misma finalidad que ha comentado en este caso, mi compañero Rainaldo Ruiz, que
es, evitar la confrontación política en un momento cumbre como el que estamos viviendo
con esta pandemia.
También tenemos que tener en cuenta este contexto extraordinario de descenso de
ingresos y aumento del gasto, por lo que nos parece prudente en este sentido plantear
ordenanzas fiscales que sean continuistas y ya veremos cuando salgamos de la situación
de excepcionalidad.
Vivimos en esta pandemia, creo que también será un buen momento de plantear cambios a
largo plazo en la política fiscal de este ayuntamiento, como ustedes saben Ciudadanos
venimos reivindicando una serie de cuestiones que creo que podremos negociar.
En este caso no renunciamos a reducir la carga fiscal del IBI a medio plazo, ya que
seguimos teniendo en nuestra ciudad de L’Hospitalet un tipo de gravamen elevado si lo
comparamos con los municipios de nuestro entorno. Pero creemos que en este momento de
pandemia, con la situación que estamos viviendo, no es el momento adecuado para
proponerlos.
También creemos, que es el momento precisamente de hacer políticas fiscales como en las
que este gobierno plantean. En el siguiente punto comentaremos algunas consideraciones
pero que es el momento de incidir en ayudar a nuestros vecinos e intentar paliar y rebajar la
carga fiscal que están sufriendo, más en este momento en el que todos estamos viviendo.
Por otra parte y para finalizar, el Sr. Belver nos comentaba esa posibilidad de trabajo de
ordenanzas fiscales, desde Ciudadanos estaremos encantados de participar en ese grupo
de trabajo que podamos elaborar las ordenanzas fiscales para el año 2022, todos juntos. Y
una sugerencia si me permiten para este grupo, creo que es importante que como bien ha

…/…

115

dicho, que van a estar personas, los técnicos, que van estar personas que conocen cuál va
a ser el impacto. Yo les diría, que se conozca ese impacto para que todos lo sepamos, tanto
el grupo de Ciudadanos, como el resto de grupos.
Para poder llegar a acuerdos, para que podamos decidir, que a lo mejor estamos pidiendo
imposibles o para que podamos realizar las modificaciones que sean coherentes, sensatas
y sobre todo para que podamos llegar a este gran acuerdo que comentaba el Sr. Belver.
Estaremos encantados de participar, pueden contar siempre con Ciudadanos para llegar a
grandes acuerdos que puedan mejorar la vida y la calidad de vida de nuestros vecinos.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
El mes d’octubre aquest grup municipal ja va manifestar que les ordenances fiscals en un
context de crisi social provocada per la COVID-19 no eren una eina necessària per
promoure una fiscalitat més justa i més social que ajudés a les persones i a la reactivació
econòmica.
En aquell Ple des d’Esquerra Republicana i a les al·legacions que vam presentar,
proposaven diferents propostes. La primera, poder arribar a un acord tal i com vam fer a
l’anterior mandat per rebaixar l’IBI, i concretament li demanàvem rebaixar l’IBI durant tota
aquesta legislatura per compensar l’augment que es va produir del 3% a l’inici d’aquest
mandat. Més el 2% que d’Esquerra Republicana li reclamàvem.
Una baixada que com sempre hem fet des d’Esquerra Republicana, ha de ser compensada
aquesta pèrdua d’ingressos i li dèiem també, que havia d’augmentar aquell IBI especial que
acaben pagant aquelles empreses, aquelles institucions, aquells àmbits que més tenen.
També li reclamàvem en les nostres al·legacions, que en lloc d’aplicar una reducció general
d’un 15% a l’ordenança de recollida d’escombraries i comerç, féssim una proposta més justa
a favor dels petits comerciants, restauradors i la petita i mitjana empresa.
Concretament amb una nova formulació que anés en la direcció de rebaixar un 35% aquells
establiments i comerços que tenen menys de 150 metres quadrats per beneficiar el petit
comerç.
Congelar la taxa en aquelles superfícies que tenen entre 150 metres quadrats i 500 metres i
incrementar la taxa als establiments que tinguin una superfície superior, de més de 500
metres quadrats.
Dèiem també, propostes d’augmentar les bonificacions per a les famílies més vulnerables.
Incorporar també en aquest àmbit, les famílies monoparentals, que tinguessin a les
ordenances un 50% de bonificació, sempre i quan fos el seu domicili habitual i que el seu
valor cadastral sigues inferior als 74.000 euros en el tema de l’IBI, o que hi hagués també
més bonificacions ambientals en diferents àmbits.
Així també en aquestes al·legacions que li proposàvem, demanaven que augmentessin la
taxa dels caixers automàtics de les entitats financeres que es troben a la via pública o també
poder reduir la taxa sobre els informes d’arrelament i de reagrupament familiar.
Des d’Esquerra li dèiem que aquestes ordenances eren millorables per poder reduir la
càrrega fiscal dels veïns i veïnes de la nostra ciutat que en aquests moments estan patint la
crisis. Eren millorables per ajudar el comerç, per ajudar a la petita i mitjana empresa i també
per promoure la tarifació social i la fiscalitat verda.
Tot i així, tot i que el nostre vot hauria de ser un vot contrari, perquè vostès no han acceptat
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cap tipus de al·legació i no han volgut fins ara establir un diàleg, aquest grup municipal
s’abstindrà i s’abstindrà agafant la paraula del Sr. Belver, i esperant que a inicis de l’any
vinent puguem començar a treballar les ordenances, puguem començar a treballar aquestes
propostes que hem presentat des d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb l’objectiu de
tenir unes ordenances més justes i més verdes i que estiguin amb l’objectiu de promoure la
reactivació també econòmica a la nostra ciutat.
Per tant des d’Esquerra Republicana li agafem la paraula Sr. Belver i esperem que aquest
grup de treball es comenci a desenvolupar durant l’any vinent i que no ens trobem novament
que presentin unes ordenances en les quals no hi ha marge de bonificació.
Per tant, li agafo la paraula i esperem ja ser convocats el més aviat possible durant l’any
vinent a aquesta reunió per poder pactar les ordenances del proper exercici.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé no sé si hi ha alguna intervenció més o no.
En tot cas, jo crec que també s’ha d’agrair les abstencions que permeten tenir aquest marge
de diàleg i que s’han expressat per part del tinent d’alcalde.
En fi perquè no ens despistem tots plegats. Jo diria, que abans de finals del mes de febrer,
deixant el temps oportú perquè es posi en marxa el pressupost i perquè segurament també
passin les eleccions, si és que es convoquen el 14 de febrer. Doncs abans de finals del mes
de febrer que es pugui fer aquesta primera, com a mínim, la primera reunió que es posi en
marxa per treballar de cara a unes ordenances que haurem d’aprovar a finals de l’any 2021.
Quedaria doncs aprovat. Sí, Sra. Lozano.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Simplement per manifestar que donat l’oferiment que ha efectuat el Sr. Belver, fent un
exercici de fe i per segon exercici consecutiu malgrat teníem previst un vot en contra,
expressarem la nostra abstenció.
I L’Hospitalet en Comú Podem participarem molt activament en aquest grup de treball i
intentarem aportar el millor de nosaltres pel bé de la ciutat.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 8 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat següent: 14 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; amb 11
vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa
Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero;
dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez
i Jesús Amadeo Martín González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 1 vot en contra de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal
de Cs, adoptant-se l’acord següent:
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“El/La Tinent/a d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica, i Econòmica, Joventut
i Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent del Ple el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 9 d’octubre de 2020, ha acordat
aprovar provisionalment la modificació de diverses ordenances fiscals, per a la seva
vigència a partir de l’1 de gener de 2021.
VIST que d’acord amb el que es preveu a l’article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL),
l’acord d’aprovació, junt amb les referides modificacions de les Ordenances Fiscals i
l’establiment i modificació de determinats tributs, han estat exposades al públic durant un
termini de 30 dies, entre el dia 15 d’octubre de 2020 i 25 de novembre de 2020, ambdós
inclosos, mitjançant la inserció dels respectius anuncis d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (edició del dia 14 d’octubre de 2020) i en el diari El Periódico (edició
del dia 14 d’octubre de 2020) i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament (del 14 al 25 de
novembre) així com també han estat exposades en la web municipal.
VIST que en aquest període d’exposició pública s’han presentat escrits d’al·legacions, per
part de:
A. Sr. Antoni García i Acero, com a regidor portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) a l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat (Codi d’assentament E/79055/2020 de data 19 d’octubre
de 2020)
B. Sra. Sonia Esplugas González, com a regidora portaveu del grup municipal del
Partit Popular a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (Codi d’assentament
E/90029/2020 de data 18 de novembre de 2020)
C. Sra. Ana González Montes, com a regidora portaveu del grup municipal L’Hospitalet
En Comú Podem - En Comú Guanyem (LHECP-ECG) a l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat (Codi d’assentament E/92321/2020 de data 23 de
novembre de 2020)
VIST l’informe que consta a l’expedient emès pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària
suplent i l’informe jurídic de 9 de desembre de 2020, en relació a les referides al·legacions:
A.- Les reclamacions presentades pel Sr Antoni García i Acero, com a regidor portaveu del
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) a
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, relatives a les Ordenances Fiscals per a l’exercici
2021, en síntesi, són les següents:
Amb caràcter previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les propostes
presentades en aquestes al·legacions, podran ser analitzades per tal d’estudiar la seva
incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l’expedient de proposta de les
properes modificacions de les ordenances fiscals.
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
L’al·legació núm.1 IBI relativa a l’article 10.3 (Quota i tipus de gravamen), proposa:
“Proposem una reducció del 5% en el tipus urbà i rústic i un increment del 2,5% en el tipus
diferenciat.
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“El tipus de gravamen serà, amb caràcter general, el 0,7802 % als béns de naturalesa
urbana i el 0,408 % per als béns de naturalesa rústica. 4. El tipus de gravamen diferenciat
pels béns immobles de naturalesa urbana atenent als usos establerts a la normativa
cadastral per la valoració de les construccions que superin el valor cadastral que per cada
ús es recull en el següent quadre, serà el 1,2407 %:...”
Resposta:
El tipus de gravamen de l’IBI tant el general com el diferenciat no s’han modificat per a
l’exercici 2021, en l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021.
Cal indicar que, en general, l’ordenació de tributs, així com l’establiment dels tipus impositius
dels mateixos, s’emmarca dins de la potestat tributària i reglamentària de les entitats locals,
i, es desenvolupa d’acord amb el principi constitucional de l’autonomia financera d’aquestes
entitats locals.
L’exercici d’aquestes potestats forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que,
pot establir la pressió fiscal que sigui més convenient als interessos municipals, però dins
els límits establerts per a l’IBI a l’article 72 del TRLRHL.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar la present
al·legació.
L’al·legació núm.2 IBI relativa a l’article 7.3 ( Bonificacions.) proposa:
“Proposem un increment lineal de 10 punts en les bonificacions a les famílies nombroses.
“- Fins a 3 fills, ó 2 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 50 per cent de la quota.
- Amb 4 fills, ó 3 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 60 per cent de la quota.
- Amb 5 fills, ó 4 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 70 per cent de la quota.
- Amb 6 fills o més, ó 5 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 80 per cent de la
quota...”
Resposta:
La regulació de les bonificacions potestatives de l’IBI està prevista a l’article 74 del TRLHL i
forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que dins els límits establert en
aquesta normativa legal d’aplicació, pot establir la pressió fiscal que sigui més convenient
als interessos del municipi.
En conclusió, el contingut d’aquesta al·legació forma part de l’autonomia financera de
les Entitats Locals, motiu pel qual es proposa desestimar-la.
L’al·legació núm.3 IBI relativa a l’article 7 (Bonificacions.) proposa afegir una nova
bonificació:
“Proposem una bonificació de fins el 50% de la quota a les famílies monoparentals
incorporant un nou apartat en l’article 7. Equiparant-ho en la pràctica a les famílies
nombroses.
“Tindran dret a una bonificació del 50% sobre la quota íntegra de l’impost els subjectes
passius que ostentin la condició de titulars de família monoparental i estiguin empadronats
en aquest municipi, respecte a aquells béns immobles que constitueixin el seu domicili
habitual, sempre que el seu valor cadastral sigui inferior a 74.778 euros.”
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En el supòsit de que la llei corresponent, no permetés aplicar aquestes bonificacions,
proposem la creació d’un sistema d’ajut específic per a famílies monoparentals que estiguin
gravades per l’impost sobre bens, calculades sobre el valor cadastral de l’habitatge, en
relació a la quota de l’impost sobre Bens Immobles satisfet.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que el seu contingut no forma part de l’acord del
Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les modificacions de
les ordenances fiscals per a 2021, que és el que es sotmet a informació pública i per tant a
l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Tot i això, s’assenyala que d’acord amb l’article 9.1 del 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. Aquest supòsit no està
contemplat en els articles 73 i 74 del TRLHL que recullen les bonificacions de l’IBI.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
No obstant, també s’informa que hi ha determinades ajudes a famílies monoparentals que
estan incloses, amb subjecció a les condicions que s’estableixen a les vigents “Bases i
convocatòria per a la concessió d’ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica”.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així mateix s’indica que
no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts a la llei o tractats
internacionals
L’al·legació núm.4 IBI relativa a l’article 7 (Bonificacions.) proposa afegir una nova
bonificació
“Proposem una bonificació de fins el 50% de la quota als titulars d’immobles on s’instal·lin
sistemes d’energia solar incorporant un nou apartat en l’article 7.
“Gaudiran d’una bonificació de fins al 50 per cent de la quota íntegra de l’impost els
immobles on s’instal·li un sistema per a l’aprofitament tèrmic de l’energia solar que cobreixi
un mínim del 60 per cent de la demanda total d’aigua calenta sanitària de l’immoble o un
sistema d’aprofitament elèctric de l’energia solar per a autoconsum amb una potència
nominal mínima d’1 kW.
En el supòsit d’immobles on s’instal·lin les dues tecnologies, únicament serà bonificable un
màxim del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost.
Aquesta bonificació es concedirà per un període de cinc anys i es mantindrà mentre es doni
compliment a les condicions d’atorgament.
La bonificació serà d’aplicació a partir del període impositiu següent al de la sol·licitud.
Aquesta bonificació no serà aplicable quan la instal·lació dels sistemes d’aprofitament tèrmic
o elèctric de l’energia provinent del sol, sigui obligatòria en compliment de la legislació
aplicable o la normativa urbanística.”
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En el supòsit de que la llei corresponent, no permetés aplicar aquestes bonificacions,
proposem la creació d’un sistema d’ajut específic per a titulars d’immobles on s’instal·lin
sistemes d’energia solar que estiguin gravats per l’impost sobre bens, calculades sobre el
valor cadastral de l’habitatge, en relació a la quota de l’impost sobre Bens Immobles
satisfet.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que el seu contingut no forma part de l’acord del
Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les modificacions de
les ordenances fiscals per a 2021. que és el que es sotmet a informació pública i per tant a
l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
L’al·legació núm.5 IBI proposa afegir una nova bonificació
“L’article 74.6 de la Llei d’Hisendes Locals ja permet que els ajuntaments estiguin en
condicions d’aplicar una bonificació.
La normativa permet aplicar fins al 95% de bonificació en l’IBI per als propietaris que lloguin
el seu habitatge “amb renda limitada per norma jurídica”, és a dir, per sota d’uns preus de
referència. I per ‘norma jurídica’ es podria entendre un simple reglament municipal o la
pròpia llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de
rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la
Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.
Per tant, proposem una bonificació del 95% en la quota de l’IBI als propietaris d’immobles
que lloguin el seu habitatge per sota del preu establert en les citades normes.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que el seu contingut no forma part de l’acord del
Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les modificacions de
les ordenances fiscals per a 2021, que és el que es sotmet a informació pública i per tant a
l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.02 REGULADORA
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DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
L’al·legació núm.6 IAE. Article 4. (Bonificacions) proposa afegir dos nous apartats
amb bonificacions amb criteris mediambientals
“4.5 Bonificació del 50% de la quota de l’impost durant els 3 primers anys i un 20% els 3
anys següents. a favor dels subjectes passius que produeixin i facin servir, per al
desenvolupament de les activitats que duguin a terme en el municipi, energia obtinguda en
instal·lacions per a l’aprofitament d’energia renovable (eòlica, solar, biomassa i
geotèrmia) o a partir de sistemes de cogeneració que proporcionin com a mínim el 25 per
cent de l’energia primària consumida, sempre que la producció es realitzi en instal·lacions
ubicades al terme municipal de l’Hospitalet i dediquin l’energia així obtinguda a activitats
pròpies que realitzin en el municipi. En aquest cas es bonificarà la quota tributària de
l’activitat productiva on es troba la instal·lació, així com les quotes de la resta d’activitats en
les quals es consumeixi l’energia obtinguda i aquest consum representi, com a mínim, el
70% del total de l’energia utilitzada.
4.6 Bonificació de fins el 20% de la quota tributària pels subjectes passius que estableixin
nous plans de transport per als seus treballadors que tinguin per objecte reduir el consum
d’energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar així la
utilització dels mitjans de transport més eficients, especialment el transport públic col·lectiu i
vehicles elèctrics. Es beneficiaran de la bonificació durant l’exercici en que el citat pla estigui
en vigor. Aquesta bonificació s’aplicarà durant un termini màxim de 5 períodes impositius, a
comptar des de la concessió de la bonificació.”
Resposta:
En relació a aquestes al·legacions, cal indicar, que aquest article 4 no ha estat modificat per
a l’exercici 2021, i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre
de 2020, d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021,
que és el que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que
delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquestes al·legacions no fan referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar-les.
III. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.04 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES:
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.04 no ha estat modificada per a l’exercici 2021
L’al·legació núm.7 ICIO relativa a l’article 4.3 (bonificacions), proposa afegir un
apartat:
“a. (afegir...) S’estableix una bonificació del 95 per cent per a aquelles obres de construcció
i rehabilitació d’habitatges destinats a règim de lloguer, al menys durant els 5 anys
següents.
En el supòsit de que la llei corresponent, no permetés aplicar aquestes bonificacions,
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proposem la creació d’un sistema d’ajut específic per a aquests titulars que realitzin obres o
rehabilitin habitatges destinats al lloguer.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, s’ha d’indicar, que l’Ordenança Fiscal núm. 1.04, reguladora
de l’impost sobre instal·lacions, construccions i obres, no ha estat modificada per a l’exercici
2021, i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020,
d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el
que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita
l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
IV. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.05 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.05 no ha estat modificada per a l’exercici 2021
L’al·legació núm.8 IVTM relativa a l’article 6.9 (bonificacions) proposa incrementar %
bonificació
“9. Gaudiran de les següents bonificacions de la quota de l’impost, durant els primers 8
períodes impositius a comptar des de la data de la matriculació:
a) Bonificació del 95% de la quota als vehicles que disposin del distintiu ambiental “zero
emissions”.
b) Bonificació del 75% de la quota als vehicles que disposin del distintiu ambiental “eco”.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, s’ha d’indicar, que l’Ordenança Fiscal núm. 1.05, reguladora
de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, no ha estat modificada per a l’exercici 2021,
i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020,
d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el
que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita
l’article 17.3 del TRLHL.
Tot i això s’indica que la bonificació de referència està prevista a l’article 95.6 del TRLHL, on
s’estableix que les ordenances fiscals podran regular, sobre la quota de l’impost una
bonificació de fins al 75%, i per tant l’Ajuntament no pot aprovar un percentatge de
bonificació superior.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
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En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
L’al·legació núm. 9 IVTM relativa a l’article 3.a Tarifes. a) Turismes proposa
incrementar un 5% als vehicles de gran cilindrada:
“- de 20 CV o més, 235,20.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, s’ha d’indicar, que l’Ordenança Fiscal núm. 1.05, reguladora
de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, no ha estat modificada per a l’exercici 2021,
i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020,
d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el
que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita
l’article 17.3 del TRLHL.
Tot i això s’indica que la quota fixada en l’Ordenança fiscal pels vehicles de 20 CV o mes, és
la quota màxima que d’acord amb l’article 95 del TRLHL, poden fixar els ajuntaments i per
tant no és podria aplicar cap increment.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
V. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.03 REGULADORA
DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL COMERÇ, LA INDÚSTRIA I
LES ACTIVITATS PROFESSIONALS
L’al·legació núm. 10 Escombraries comerç i indústria, relativa a l’article 7, punts 1 i 2.
Tarifes, proposa introduir un escalat segons la grandària de l’establiment:
“- Reducció del 35% en la taxa per als mercats, punt 1 en les tarifes C,D,E,G,H,J,K i L
- Modificació de la taxa de brossa industrial, comercial i professional, punt 2 en les tarifes 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11 aplicant el següent escalat:
o Menors de 150 m2, reducció del 35% de la taxa.
o Entre 150 i 500 m2, reducció del 15% de la taxa.
o Més de 500 m2, increment del 2,5% de la taxa.”
Resposta:
La proposta de modificació d’aquesta bonificació aprovada amb caràcter provisional per al
2021, ja contempla una reducció de les tarifes en un 15%.
Cal assenyalar que les tarifes de les taxes de referència s’adopten a la vista dels informes
tècnic - econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posen de manifest el valor de
mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècniceconòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost dels respectius, motiu pel qual es proposa desestimar la present
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al·legació.
VI. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 2.13 REGULADORA DE LA
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I
SUBSÒL, DE LA VIA PÚBLICA.
L’al·legació núm. 11 Utilització Via Pública relativa a l’article 8 Tarifes. (apartat 1 d’ús
comú especial), proposa:
“- Incrementar un 10% la taxa aplicada als caixers automàtics 1.1.1. a 148,50 €.
- Reducció del 15% en totes les taxes de vetlladors (1.1.2), tendals i ombrel·les (1.1.3) i
jardineres (1.1.4)
- Reducció del 10% en la taxa de parades, venda temporal, fires de mercats i festes (1.2 i
1.3)”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, s’ha d’indicar, que l’Ordenança Fiscal núm. 2.13, reguladora
de la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament del sòl, vol i subsòl, de la via pública, no
forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional
de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el que es sotmet a
informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del
TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
VII. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.15 REGULADORA
DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER
L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER EXERCICI DEL COMERÇ.
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 2.15 no ha estat modificada per a l’exercici 2021
L’al·legació núm.12 relativa a la Taxa prestació serveis Mercats Municipals, proposa:
“Reducció d’un 15% en totes les tarifes de la taxa de les parades dels mercats”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, s’ha d’indicar, que 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 ,no ha estat modificada per a l’exercici 2021, i per això no
forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional
de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el que es sotmet a
informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del
TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
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l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
VIII. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18 REGULADORA
DE LA TAXA PER L’ELABORACIÓ DE DOCUMENTS PROPOSTA D’INFORMES
D’ARRELAMENT SOCIAL, D’INTEGRACIÓ SOCIAL, D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE
PER REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA.
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 2.18 no ha estat modificada per a l’exercici 2021
L’al·legació núm.13 relativa a Taxa informes arrelament social proposa:
“Reducció d’un 25% en totes les taxes sobre els serveis dels informes d’arrelament.
- Informe d’arrelament, 27,75
- Informe habitatge per reagrupament familiar, 41,25.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, s’ha d’indicar, que l’Ordenança Fiscal núm. 2.18 reguladora
de la Taxa per l’elaboració de documents proposta d’informes d’arrelament social,
d’integració social, d’adequació de l’habitatge per reagrupament familiar i renovació del
permís de residència, no ha estat modificada per a l’exercici 2021, i per això no forma part
de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el que es sotmet a informació
pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
B. Les reclamacions presentades per la Sra. Sonia Esplugas González, com a regidora
portaveu del grup municipal del Partit Popular de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,
relatives a les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2021, en síntesi, són les següents:
Amb caràcter previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les propostes
presentades en aquestes al·legacions, podran ser analitzades per tal d’estudiar la seva
incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l’expedient de proposta de les
properes modificacions de les ordenances fiscals.
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
L’al·legació núm.1 IBI relativa a l’Article 7 (bonificacions) proposa afegir una nova
bonificació:
“Tendrán una bonificación del 95% sobre la cuota íntegra del impuesto sobre la vivienda
habitual, los sujetos pasivos que se encuentren en situación de parado de larga duración y
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todos los miembros de la familia, cónyuge e hijos que convivan en la unidad familiar se
encuentre en situación de paro y sin subsidio por desempleo”. La bonificación se debería
realizar mediante solicitud previa.”
Resposta:
Aquesta al·legació planteja la introducció d’una nova bonificació, que no forma part de
l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el que es sotmet a informació
pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Tot i això, s’assenyala que d’acord amb l’article 9.1 del 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. Aquest supòsit no està
contemplat en els articles 73 i 74 del TRLHL que recullen les bonificacions de l’IBI.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així mateix, s’indica que
no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts a les lleis o tractats
internacionals.
L’al·legació núm. 2 IBI proposa la modificació de l’art. 7.3 en el percentatge de la
bonificació
“Tendrá derecho a una bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto los sujetos pasivos
que ostenten la condición de titulares de familia numerosa y estén empadronados en este
municipio, respecto a aquellos bienes inmuebles que constituyan el domicilio habitual,
siempre que su valor catastral sea inferior a 95.000 euros y en los porcentajes siguientes:
-Hasta 3 hijos o dos hijos si uno tiene la condición legal de discapacidad, el 50 por ciento de
la cuota.
-Con 4 hijos o 3 hijos si uno tiene la condición legal de discapacidad, el 60 por ciento de la
cuota.
-Con 5 hijos o 4 hijos si uno tiene la condición legal de discapacidad, el 80 por ciento de la
cuota.
-Con 6 hijos o más o 5 hijos si uno tiene la condición legal de discapacidad, el 90 por ciento
de la cuota.”
Resposta:
La proposta de modificació de l’Ordenança pel 2021,contempla un increment del límit de
valor cadastral del domicili habitual, per tenir dret a aquesta bonificació, que passa a 74.778
euros.
La regulació de les bonificacions potestatives de l’IBI està prevista a l’article 74 del TRLHL i
forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que dins els límits establert en
aquesta normativa legal d’aplicació, pot establir la pressió fiscal que sigui més convenient
als interessos del municipi.
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En conclusió, el contingut d’aquesta al·legació forma part de l’autonomia financera de
les Entitats Locals, motiu pel qual es proposa desestimar-la.
L’al·legació núm. 3 IBI relativa a l’article 7 (bonificacions), proposa:
“Proponemos establecer la misma bonificación recogida en el art. 7.3 para las familias que
ostenten la condición de monoparentales o víctimas de la violencia de género y
posteriormente las recogidas en la alegación 2 de este documento.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que d’acord amb l’article 9.1 del 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. Aquest
supòsit no està contemplat en els articles 73 i 74 del TRLHL que recullen les bonificacions
de l’IBI.
En conclusió, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts a les
lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa desestimar la present
al·legació
L’al·legació núm. 4 IBI relativa a l’article 7 (bonificacions) proposa:
“Proponemos una bonificación de un 25% sobre la cuota íntegra del impuesto durante los
dos periodos impositivos siguientes a aquellos inmuebles destinados a vivienda habitual en
los que se hayan realizado mejoras en su vivienda para aumentar la calificación de
eficiencia energética.”
Resposta:
Aquesta al·legació planteja la introducció d’una nova bonificació, que no forma part de
l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el que es sotmet a informació
pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat, motiu pel
qual es proposa desestimar la present al·legació.
L’al·legació núm.5 IBI relativa a l’article 7 (bonificacions) proposa:
“Proponemos una bonificación del 50% sobre la cuota íntegra del impuesto para los sujetos
pasivos que durante el Estado de Alarma provocado por la pandemia del Covid19 durante el
año 2020, hayan sufrido la pérdida de trabajo o estén sujetas a un ERTE.”
Resposta:
Aquesta al·legació planteja la introducció d’una nova bonificació, que no forma part de
l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el que es sotmet a informació
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pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Tot i això, s’indica, que d’acord amb l’article 9.1 del 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. Aquest supòsit no està
contemplat en els articles 73 i 74 del TRLHL que recullen les bonificacions de l’IBI.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així mateix, s’indica que
no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts a les lleis o tractats
internacionals.
L’al·legació núm.6 IBI relativa a l’article 7 (bonificacions) proposa:
“Proponemos una bonificación del 50% sobre la cuota íntegra del impuesto a los locales
comerciales y de restauración en propiedad que se hagan vistos obligados al cierre por las
restricciones sanitarias, y del 25% para los propietarios que tengan locales alquilados de
estas características, siempre que hagan pactado una reducción del alquiler con el inquilino
durante el año 2021.”
Resposta:
Aquesta al·legació planteja la introducció d’una nova bonificació, que no forma part de
l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el que es sotmet a informació
pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Tot i això, s’indica, que d’acord amb l’article 9.1 del 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. Aquest supòsit no està
contemplat en els articles 73 i 74 del TRLHL que recullen les bonificacions de l’IBI.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així mateix, s’indica que
no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts a les lleis o tractats
internacionals.
L’al·legació núm. 7 IBI relativa a l’article 7 (bonificacions) proposa:
“Proponemos una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto durante los dos
periodos impositivos siguientes a aquellos inmuebles destinados a viviendas habitual en los
que se hayan instalados sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
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proveniente del sol para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará
condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que
dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. Los
demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en las
Ordenanza Fiscal.”
Resposta:
Aquesta al·legació planteja la introducció d’una nova bonificació, que no forma part de
l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el que es sotmet a informació
pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat, motiu pel
qual es proposa desestimar la present al·legació.
L’al·legació núm. 8 IBI relativa a l’article 10.3 (Quota i tipus de gravamen), proposa:
“Proponemos que la modificación del tipo de gravamen actual en los bienes de naturaleza
urbana baje de manera general un 2% hasta lograr llegar a la bajada mínima de un 8% en
los próximos 4 años.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, s’ha d’indicar que l’apartat 3 de l’article 10 que regula el
tipus de gravamen general del l’IBI, no s’han modificat en l’acord del Ple de l’Ajuntament de
9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals
per a 2021,i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de
2020, d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que
és el que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita
l’article 17.3 del TRLHL.
A títol d’aclariment s’indica que l’ordenació dels tributs, així com l’establiment del tipus
impositiu dels mateixos, s’emmarca dins de la potestat tributària i reglamentaria de les
Entitats locals, i, es desenvolupa d’acord amb el principi constitucional de l’autonomia
financera d’aquestes entitats locals.
L’exercici d’aquestes potestats forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que,
dins els límits establerts al TRLRHL (concretament, l’article 72 que regula el tipus de
gravamen) pot establir la pressió fiscal que sigui més convenient als interessos municipals.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar la present
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al·legació.
L’al·legació núm. 9 IBI (relativa a subvencions), proposa:
“Se propone subvencionar un mínimo del 50% de la cuota tributaria del IBI que recaiga
sobre los sujetos pasivos titulares de establecimientos comerciales afectados por obras en
la vía pública cuando estas limiten el paso de personas o vehículos durante un período
superior a los 2 meses.”
Resposta:
Cal indicar que la creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és objecte de
regulació en les OOFF, sinó que ha de seguir-se el procediment previst a la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de Subvencions (LGS) i al capítol I del títol III del Reglament
d’obres i serveis (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, així com a la vigent
Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
l’Hospitalet.
En conclusió, la creació de subvencions no és matèria prevista a les ordenances
fiscals ni fa referència a l’acord adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar
aquesta al·legació.
L’al·legació núm. 10 IBI relativa a les bonificacions proposa:
“Se propone una bonificación del 50% del IBI durante el primer año en favor de los
inmuebles que se destinen a nuevas actividades comerciales y un 90% durante el primer
año, si contrata un trabajador durante un mínimo de 6 meses en el comienzo de la actividad.
En inmuebles de alquiler que esta bonificación pueda ser aplicable si el arrendatario cumple
las condiciones anteriores y además recibe una reducción sobre el precio del alquiler
equivalente al importe bonificado.”
Resposta:
Aquesta al·legació planteja la introducció d’una nova bonificació, que no forma part de
l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el que es sotmet a informació
pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Tot i això, s’indica, que d’acord amb l’article 9.1 del 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. Aquest supòsit no està
contemplat en els articles 73 i 74 del TRLHL que recullen les bonificacions de l’IBI.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així mateix, s’indica que
no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts a les lleis o tractats
internacionals.
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L’al·legació núm.11 IBI relativa a les bonificacions proposa:
“Establecer bonificaciones del 25% en la cuota del impuesto en los 4 primeros años a los
propietarios (tanto personas físicas como personas jurídicas) de viviendas que estén vacías
y que las pongan a disposición de cualquiera de las bolsas públicas de alquiler.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que el seu contingut no forma part de l’acord del
Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les modificacions de
les ordenances fiscals per a 2021. que és el que es sotmet a informació pública i per tant a
l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
L’al·legació núm.12 IBI relativa a les bonificacions proposa:
“Se propone una bonificación del 90% de la cuota tributaria de Bienes Inmuebles para
propietarios o arrendadores de viviendas afectadas por aluminosis.”
Resposta:
Aquesta al·legació planteja la introducció d’una nova bonificació, que no forma part de
l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2021.que és el que es sotmet a informació
pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Tot i això, s’assenyala que d’acord amb l’article 9.1 del 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. Aquest supòsit no està
contemplat en els articles 73 i 74 del TRLHL que recullen les bonificacions de l’IBI.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així mateix, s’indica que
no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts a les lleis o tractats
internacionals.
L’al·legació núm. 13 IBI relativa a l’Article 11 (Habitatges desocupats), proposa:
“Se propone la eliminación del Art 11 de la ordenanza en relación al recargo del 50% en la
cuota líquida de los bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren
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permanentemente desocupados cuando se cumplan las condiciones que se determinen
reglamentariamente.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que aquest article núm. 11 no ha estat modificat
per a l’exercici 2021, i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9
d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals
per a 2021, que és el que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les
reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat, motiu pel
qual es proposa desestimar la present al·legació.
II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.02 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
Les al·legacions núm. 14, 15, 16, 17, 18 i 19 IAE relatives a l’Article 4 (Bonificacions i
reduccions), proposen:
14. “Se propone modificar el artículo 4.2 b:
La realización de obras en las vías públicas que tengan una duración superior a tres meses
y afecten a los locales en los que se ejerzan las actividades. Esta reducción fijada en
función de la duración de las mencionadas obras, se reconocerá de acuerdo a los
porcentajes y las condiciones siguientes:
Duración de la obra

Porcentaje de reducción

De más de 3 a 6 meses
De más de 6 a 9 meses
De más de 9 a 12 meses

40%
60%
80%”

15. “Incorporar la bonificación propuesta del 70 % de la cuota del IAE destinada a personas
o empresas que realicen determinadas actividades culturales en el Ámbito del Distrito
Cultural de L’Hospitalet de Llobregat.”
16. “Incorporar la bonificación del 100% impuesto de Actividades Económicas (IAE). A las
empresas locales que hayan sufrido pérdidas durante el ejercicio 2020.”
17. “Incorporar la bonificación propuesta del 70% de la cuota del IAE destinada a personas
o empresas que realicen actividades del Ámbito Sanitario.”
18. “Incorporar la bonificación propuesta del 95% de la cuota del IAE destinada a personas
o empresas que realicen determinadas actividades culturales en el Ámbito del Distrito
Cultural de L’Hospitalet de Llobregat, así como las que realicen actividades del Ámbito
Sanitario, durante los 2 primeros años del inicio de actividad.
Justificación: Si queremos apostar por un distrito cultural que genere sinergias con todos
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aquellos actores que desde su ámbito contribuyen a la cultura, ya sean públicos o privados,
debemos hacer que todas las ordenanzas municipales respondan a una misma propuesta
de valor que, en este caso es la ventaja fiscal.”
19. “Solicitamos una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente para los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a partir de
instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.
A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías
renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías
Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que
permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.”
Resposta:
Cal assenyalar que el contingut d’aquestes al·legacions fa referència a les bonificacions de
l’IAE que no han estat modificades per a l’exercici 2021 i per això no formen part de l’acord
del Ple de l’Ajuntament, de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les modificacions
de les ordenances fiscals per a 2021, que és el que es sotmet a informació pública i per tant
a l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquestes al·legacions 14, 15, 16, 17, 18 i 19 no fan referència al
contingut de l’acord adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar el present grup
d’al·legacions.
III. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.03 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA.
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.03 no ha estat modificada per a l’exercici 2021.
L’al·legació núm. 20 IIVTNU relativa a l’article 5 proposa:
“- Incorporar una bonificación a las contempladas en el artículo 5:
Se propone establecer una bonificación del 50% en el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o Plusvalía Municipal a las familias que
se hayan visto afectadas por ERTE o una disminución de los ingresos durante el ejercicio
2020.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, s’ha d’indicar, que l’Ordenança Fiscal núm. 1.03, reguladora
de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, no ha estat
modificada per a l’exercici 2021, i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament
de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances
fiscals per a 2021, que és el que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les
reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Tot i això, s’indica, que d’acord amb l’article 9.1 del TRLRHL, no es poden reconèixer altres
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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. Aquest supòsit no està
contemplat en l’article 108 del TRLHL que recull les bonificacions de l’ IIVTNU.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així mateix s’indica que
no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts a la llei o tractats
internacionals.
IV. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.04 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES:
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.04 no ha estat modificada per a l’exercici 2021.
L’al·legació núm. 21 ICIO relativa a l’article 4 (Bonificacions), proposa:
“Se propone la inclusión de una bonificación de la cuota para las construcciones,
instalaciones u obras vinculadas destinadas a la mejora de la eficiencia energética, las
cuales, sirvan para la obtención de las categorías de calificación A del 90 % y B del 40%.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, s’ha d’indicar, que l’Ordenança Fiscal núm. 1.04, reguladora
de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, no ha estat modificada per a l’exercici
2021, i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020,
d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el
que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita
l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
V. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.05 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.05 no ha estat modificada per a l’exercici 2021.
L’al·legació núm. 22 IVTM relativa a l’Article 6 (Bonificacions), proposa:
“Incorporar una bonificación a las contempladas en el Artículo 6:
Se propone bonificar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a los vehículos
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afectados en su actividad de autónomos y PYMES, suspendiéndolo en un 100% en el caso
de los taxistas y empresas de transporte.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, s’ha d’indicar, que l’Ordenança Fiscal núm. 1.05, reguladora
de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, no ha estat modificada per a l’exercici 2021,
i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020,
d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el
que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita
l’article 17.3 del TRLHL.
Tot i això, s’indica, que d’acord amb l’article 9.1 del 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. Aquest supòsit no està
contemplat en l’article 95 del TRLHL que recull les bonificacions de l’IVTM.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així mateix s’indica que
no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts a la llei o tractats
internacionals.
VI. AL·LEGACIONS REFERENTS A LES TAXES.
Al·legació relativa a l’Ordenança 2.03 reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals.
-

“Establecer una tarifa reducida de la tasa de recogida de basura a los
establecimientos que se hayan visto afectados, por cierres o reducción de la
facturación durante el ejercicio 2020.”

Resposta:
La proposta de modificació d’aquesta Ordenança aprovada amb caràcter provisional per al
2021, contempla una reducció de les tarifes en un 15%.
Cal assenyalar que les tarifes de les taxes de referència s’adopten a la vista dels informes
tècnic - econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posen de manifest el valor de
mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècniceconòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost dels respectius, motiu pel qual es proposa desestimar la present
al·legació.
Al·legació relativa a l’Ordenança 2.11 reguladora de la Taxa per aprofitament especial
de la via pública,
-

“Establecer una tarifa con una reducción del 100% para autónomos y pymes del
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pago de la tasa de vado/aprovechamiento vía pública que se hayan visto obligados
al cierre por las restricciones sanitarias durante el año 2020.”
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, s’ha d’indicar, que l’Ordenança Fiscal núm. 2.11, reguladora
de la Taxa per aprofitament especial de la via pública, no ha estat modificada per a l’exercici
2021, i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020,
d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el
que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita
l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
Al·legació relativa a l’Ordenança 2.15 reguladora de Taxa per la prestació de serveis
en els mercats municipals i per l’ocupació del domini públic per exercici del comerç
-

“Establecer una tarifa reducida del 50% de la tasa a comerciantes de mercados
ambulantes.”

Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, s’ha d’indicar, que 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, no ha estat modificada per a l’exercici 2021, i per això no
forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional
de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que és el que es sotmet a
informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del
TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
Al·legacions relatives als preus públics
-

-

“Establir una tarifa reduïda del 50% sobre el preu normes per accés ales
instal·lacions esportives, per aquells usuaris que vulguin utilitzar la instal·lació a
partir de les 15 h.”
“Establir una tarifa reduïda durant l’any 2021 del 50% als usuaris de les esportives
municipals que durant l’exercici 2020 hagin sofert la pèrdua de la feina o estiguin
subjectes a un ERTE.”
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-

“Establir una tarifa reduïda del 50% del preu públic de la matrícula del curs
2020/2021 a les escoles bressol públiques o concertades que durant l’exercici 2020
hagin sofres la pèrdua de feina o estiguin subjecte a un ERTE.”

Resposta:
Cal indicar, que la modificació dels preus públics no es objecte d’aquest expedient de
modificació de les Ordenances Fiscals.
En conclusió, la modificació dels preus públics no és matèria prevista a les
ordenances fiscals.
C. Les reclamacions presentades per la Sra. Ana González Montes, com a regidora
portaveu del grup municipal L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú Guanyem (LHECPECG) a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, relatives a les Ordenances Fiscals per a
l’exercici 2021, en síntesi, són les següents:
Amb caràcter previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les propostes
presentades en aquestes al·legacions, podran ser analitzades per tal d’estudiar la seva
incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l’expedient de proposta de les
properes modificacions de les ordenances fiscals.
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA GENERAL NÚM.00 DE GESTIÓ,
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS MUNICIPALS
L’al·legació relativa a l’Article 11 proposa:
1. –Afegir un nou apartat:
“5. De la mateixa manera, no s’exigiran interessos de demora en el cas de persones amb
dificultats econòmiques, que determinin la impossibilitat d’afrontar la despesa associada al
compliment de les seves obligacions fiscals amb la Hisenda Municipal, acreditades
mitjançant informes tècnics dels Serveis Econòmics i Serveis Socials de l’Ajuntament.”
2. –Renumerar l’apartat 5è, que passarà a ser l’apartat 6è.
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que aquest article 11 no ha estat modificat per a
l’exercici 2021, i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de
2020, d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que
és el que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita
l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar-la.
L’al·legació relativa a l’Article 54 proposa:
1.- Afegir un nou apartat:
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“3.- El Ple de l’Ajuntament podrà declarar l’exempció total o parcial del pagament d’alguns
dels impostos, taxes o preus públics aprovats en situació d’excepcionalitat o emergència
que ho justifiqui.”.
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que aquest article 54 no ha estat modificat per a
l’exercici 2021, i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de
2020, d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, que
és el que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que delimita
l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar-la.
II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
Les al·legacions IBI relatives a l’article 7 (Bonificacions), proposen:
1.- Modificar el període de bonificació previst a l’apartat 2.2, amb el següent redactat:
“2.2 Una vegada transcorregut el termini de tres anys indicat en l’apartat anterior, i quan
concorrin els requisits en ell establerts, els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una
bonificació del 50% el quart exercici següent al de l’atorgament de la qualificació definitiva
fins al quinzè, ambdós inclosos. (...)”
2.- Modificar l’apartat 4 de l’art. 7, amb el següent redactat:
“D’acord amb el que disposa l’article 74.2.quáter del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableix una
bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’impost a favor dels béns immobles on es
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies culturals, històric artístiques, o socials per al
desenvolupament del municipi, que justifiquin aquesta declaració.
Correspon l’esmentada declaració d’especial interès o utilitat pública al Ple de la Corporació,
amb l’/els informe/s previ/s favorable/s emès/os pel/s Departament/s competent/s i
s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres. L’acord tindrà efectes en l’exercici de la sol·licitud i serà vigent mentre es
mantinguin les mateixes circumstàncies. Aquesta bonificació s’aplicarà únicament durant els
cinc primers anys de l’exercici de l’activitat.”
3.- Afegir dues noves bonificacions, amb el següent redactat:
“4.1.- Serà d’aplicació la bonificació corresponent a aquest apartat, respecte d’aquells
immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que transformin un local buit
en un local d’activitat econòmica, que seran declarades d’especial interès o utilitat municipal
per concórrer circumstàncies socials per al desenvolupament del municipi.
També aquells locals que desenvolupin qualsevol tipus d’activitat econòmica que s’hagi vist
suspesa, restringida, o afectada per les conseqüències de l’estat d’alarma per a la gestió de
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la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
No es consideraran d’especial interès ni utilitat municipal activitats tals com: benzineres,
activitats que fomentin la ludopatia ( jocs i apostes), entitats financeres.
Restaran exempts d’aquesta bonificació els titulars considerats grans tenidors (subjectes
passius de l’IBI amb més de 10 immobles urbans al municipi).
Aquesta bonificació s’estendrà des de 2021 a 2022 que tindrà caràcter pregat i es mantindrà
en el període assenyalat mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu
atorgament.
Per a gaudir d’aquesta bonificació caldrà que el titular de l’immoble presenti la corresponent
sol·licitud que haurà de contenir:
Instància del titular de l’immoble amb les dades personals indicant la referència cadastral de
l’immoble, sol·licitant la declaració d’especial interès o utilitat municipal per part del Ple.
Llicència d’obres atorgada per a les obres de reforma o habilitació amb data no anterior a 1
de juny de 2020. No caldrà que sigui a nom del titular.
Llicència d’activitats a desenvolupar inclosa entre les descrites en aquest punt. Amb data no
anterior a 1 de juny de 2020. No caldrà que sigui a nom del titular.
Període de presentació: Excepcionalment per a 2021, el període de presentació serà de l’1
de gener 2021 al 30 de juny 2021, i tindrà efectes sobre la quota íntegra de 2021.
Per a exercicis futurs aquesta bonificació haurà de presentar-se abans del 31 de desembre i
tindrà efectes a l’exercici immediatament següent mentre duri la vigència d’aquesta
bonificació.”
“4.2.- Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost, els béns immobles
en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès
o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, per la reducció d’un mínim del 10%
del preu del lloguer que s’hagi acordat entre arrendatari i arrendador amb motiu de les
conseqüències de la COVID-19.
La reducció del preu de lloguer d’immobles s’ha d’haver pactat abans del dia 31 de
desembre de 2020 i es mantingui aquesta bonificació fins el 31 de desembre de 2022.
Per gaudir d’aquesta bonificació, caldrà que el titular de l’immoble acrediti la reducció davant
de l’administració amb la presentació d’una addenda del contracte de lloguer amb indicació
de la data d’aquests efectes signada pel llogater.
Període de presentació: Excepcionalment per a 2021, el període de presentació serà de l’1
de gener 2021 al 30 de juny 2021, i tindrà efectes sobre la quota íntegra de 2021.
Per a exercicis futurs aquesta bonificació haurà de presentar-se abans del 31 de desembre i
tindrà efectes a l’exercici immediatament següent mentre duri la vigència d’aquesta
bonificació.”
4.-Afegir una nova bonificació, amb el següent redactat:
“5.-Bonificació per immobles destinats a habitatge en règim de lloguer a preu social:
S’estableix un tram de bonificacions, en funció del preu de lloguer establert per la borsa de
mediació de lloguer que gestiona l’oficina municipal d’habitatge, que es podrà aplicar durant
la vigència del contracte:
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Preu de lloguer situat entre el 20% i el 30 % del preu màxim de borsa, es farà una
bonificació del 60% del IBI.
 Preu de lloguer situat per sota del 30% del preu màxim de borsa, es farà una
bonificació del 80 % del IBI.
 En el cas de cessió d’habitatge o lloguer cap a l’ajuntament per destinar-ho a
habitatge social i d’emergència, s’estableix una bonificació del 100 % durant la
vigència del mandat de cessió.
2.Requisits. Per poder-se acollir a aquestes bonificacions s’hauran de complir els requisits
següents:
a) Caldrà que el contribuent, subjecte passiu del tribut, presenti una sol·licitud segons
formulari normalitzat, adjuntant el darrer rebut de l’IBI, fotocòpia del DNI, contracte
de lloguer i un certificat conforme està al corrent de pagament dels tributs
municipals. La sol·licitud s’haurà de fer per cada any en el que es vulgui acollir a les
bonificacions.
b) La intermediació del lloguer s’ha de fer mitjançant la borsa de mediació social de
l’oficina municipal d’habitatge, i aquesta facilitarà el llistat d’immobles amb dret a
aquestes bonificacions, així com determinarà la bonificació que en cada cas
s’aplicarà, essent excloents entre elles i aplicant les més beneficiosa pel
contribuent. L’oficina municipal d’habitatge també determinarà el preu mig de mercat
aproximat, i els trams en que es refereix l’apartat 1 mitjançant informe tècnic.
c) Aquestes bonificacions s’aplicaran en el any en curs quan el contracte s’hagi
formalitzat dintre del primer semestre de l’any. En el cas de contractes formalitzats
en el segon semestre s’aplicarà la bonificació en el següent any sencer.
3.- El reconeixement de la bonificació en funció del preu de lloguer de l’immoble i el seu
registre per part de l’Oficina Municipal d’Habitatge requereix de la tramitació d’un expedient
administratiu, de la intervenció de l’Oficina Municipal i al seu cas d’informes a càrrec d’altres
unitats o departaments competents. Aquest treball té associat un cost per l’Administració del
que es donarà trasllat al subjecte passiu un cop determinat el seu import pels serveis
municipals.”
5.- Renumerar l’actual apartat 5è, que passarà a ser l’apartat 6è.
Resposta:
Pel que fa a aquestes al·legacions, cal indicar, que el seu contingut no forma part de l’acord
del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les modificacions
de les ordenances fiscals per a 2021. que és el que es sotmet a informació pública i per tant
a l’àmbit de les reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquestes al·legacions no fan referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar-les.
Les al·legacions IBI relatives a l’article 11 proposen:
APARTAT 1
1.-Afegir, a continuació de la referència a la llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a
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l’habitatge,”(...) la llei 14/2015 de 21 de juliol, de l’impost sobre habitatges buits.”
2.-Proposta de substitució del redactat del segon paràgraf del punt 1, pel següent: “Es
considera immoble d’ús residencial desocupat amb caràcter permanent aquella edificació en
sòl urbà apte per al seu ús com a habitatge, respecte de la qual es tingui dret de propietat,
d’usdefruit o de superfície, i que a 31 de desembre estigui desocupat d’acord amb els
criteris disposats”.
3.- Afegir a continuació del paràgraf anterior:
“En tot cas, el concepte d’habitatge serà el previst en les Lleis 18/2007, de 28 de
desembre, de dret a l’habitatge de Catalunya, i 14/2015, de 21 de juliol, de l’impost sobre
habitatges buits.
S’entén per desocupació de l’habitatge el fet que aquest es trobi en disposició de ser
ocupat, o de cedir el seu ús a un tercer, sense que hi hagi causa justificativa de la
desocupació, perllongant aquesta situació durant almenys dos anys. La desocupació serà
declarada per l’ajuntament en els termes que preveu aquesta ordenança.
El còmput del termini de dos anys de desocupació s’iniciarà a partir de la data en que
l’habitatge estigui a disposició del propietari per a ser ocupat o per a cedir el seu us a un
tercer, i no existeixi causa alguna que justifiqui la desocupació.
El còmput del termini de dos anys s’interromprà per l’ocupació de l’habitatge durant un
període de, com a mínim, sis mesos continuats.”
4.- Afegir com a causes justificades, a les que ja hi consten:
 “Tractar–se de persones en situació d’exclusió residencial, que hagin de subvenir
unes despeses en habitatges i subministraments bàsics que superin el 30% dels
ingressos disponibles de la unitat familiar, en els termes de la llei 24/2015 de 21 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica.
 Que l’habitatge s’hagi de rehabilitar, d’acord amb la definició de l’article 3.g de la Llei
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. En aquest cas, les obres s’han
de justificar amb un informe emès per un tècnic amb titulació acadèmica i
professional que l’habiliti com a projectista, director d’obra o director de l’execució
de l’obra en edificació residencial d’habitatges, que ha d’indicar que les obres són
necessàries perquè l’habitatge pugui tenir les condicions mínimes d’habitabilitat que
exigeix la normativa vigent. Només es pot al·legar aquesta causa en un únic període
impositiu, i es pot ampliar a un segon exercici sempre que s’acrediti que les obres
es van iniciar durant el primer.
 Que l’habitatge, prèviament a l’aprovació d’aquesta llei, estigui hipotecat amb
clàusules contractuals que impossibilitin o facin inviable destinar-lo a un ús diferent
al que s’havia previst inicialment, quan es va atorgar el finançament, sempre que el
subjecte passiu i el creditor hipotecari no formin part del mateix grup empresarial.
 Que l’habitatge estigui ocupat il·legalment i el propietari ho tingui documentalment
acreditat.
 Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament pel subjecte passiu en els
darrers cinc anys, per tal de rehabilitar-lo, i sempre que tingui una antiguitat de més
de quaranta-cinc anys i contingui habitatges ocupats que facin inviable tècnicament
iniciar les obres de rehabilitació.
 Que l’habitatge es destini a allotjament, pensió, hostal o similars.
 Que l’habitatge hagi estat adquirit per herència i no hagi transcorregut el termini de 3
anys a comptar des de la data de defunció. En els supòsits que per absència de
testament fos necessari tramitar una declaració d’hereus, el termini serà de 4 anys.”
5.- Afegir dins l’apartat 1 de l’article 11 el següent redactat, relatiu a la creació i
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funcionament del Registre Municipal d’habitatges desocupats:
“Registre Municipal dels habitatges desocupats.
Els habitatges que reuneixin les característiques exposades dels immobles desocupats amb
caràcter permanent hauran de ser donats d’alta en el registre municipal d’immobles
desocupats amb caràcter permanent que a aquest efecte gestioni l’ajuntament. Igualment,
hauran de manifestar-se les variacions que afectin a aquest qualificació de l’immoble o que
puguin determinar la seva baixa en el registre.
L’alta la pot fer voluntàriament el titular del dret que correspongui o el mateix Ajuntament a
partir de la informació que obtingui en l’exercici de les seves competències.
En tot cas, la declaració de bé immoble d’us residencial desocupat permanentment per part
del Ajuntament s’ajustarà a aquest procediment:
a. El procediment de declaració de bé immoble d’us residencial desocupat
permanentment s’iniciarà mitjançant resolució on es facin constar els indicis de la
desocupació, que serà notificada a qui ostenti el dret de propietat, usdefruit o de
superfície de l’immoble afecte al procediment.
b. En el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució
indicada, l’interessat podrà formular les al·legacions que estimi oportunes, així com
aportar qualsevol mitjà de prova en defensa del seu dret.
c. En base a les al·legacions i proves aportades el procediment finalitzarà amb la
declaració, si procedeix, d’immoble d’us residencial desocupat amb caràcter
permanent.
d. La declaració d’un immoble com a desocupat amb caràcter permanent per part de
l’ajuntament es pot sustentar en els indicis conduents a tal conclusió. En tot cas,
l’ajuntament pot fonamentar la seva decisió en les dades del padró municipal.
e. Contra la declaració d’immoble d’us residencial desocupat amb caràcter permanent
l’interessat podrà recorre conforme a allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
6. El subjecte passiu del recàrrec coincideix amb el de l’Impost sobre Béns Immobles la
quota líquida del qual és objecte de recàrrec d’acord amb les normes de la present
ordenança.
7. El recàrrec consistirà en l’aplicació del percentatge del 50 % sobre la quota líquida de
l’impost sobre béns immobles de l’immoble d’us residencial declarat desocupat.
La quota líquida sobre la que recaurà el recàrrec correspondrà a la de l’exercici de l’impost
sobre béns immobles de l’any en que es meriti el recàrrec.
8. El recàrrec es meritarà el 31 de desembre de cada exercici, en tant que l’immoble hagi
estat declarat desocupat i mentre que aquest no hagi estat donat de baixa del registre
municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent.
9. Es practicaran liquidacions de venciment singular en aquells supòsits on s’hagi produït la
incorporació per primera vegada d’immobles al registre municipal d’immobles desocupats
amb caràcter permanent.
Un cop practicada la liquidació anterior, i a partir de les dades existents en el registre
municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent, s’elaborarà anualment el padró
fiscal que inclourà les corresponents liquidacions del recàrrec, que es notificaran
col·lectivament mitjançant edictes que així ho adverteixin.
10. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió d’aquest
recàrrec, seran competència exclusiva de l’ajuntament i comprendran les funcions de
concessió i denegació d’exempcions, realització de les liquidacions conduents a la
determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels
expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin
contra aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a
les matèries compreses en aquest apartat.
Les liquidacions tributàries seran practicades per l’ajuntament, tant les que corresponen a
valors-rebut com les liquidacions de venciment singular.
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No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es produeixin
modificacions de caràcter general dels elements integrants del recàrrec, mitjançant la
corresponent ordenança fiscal.
11. D’acord amb allò establert a la Disposició addicional primera de la Llei 14/2015, de 21 de
juliol, de la Generalitat de Catalunya, les mesures compensatòries o de coordinació
pertinents a favor de l’ajuntament seran els que reglamentàriament s’estableixin en el
desenvolupament de dita Disposició.
Seran competència de l’ajuntament, el procediment i declaració d’immoble d’us residencial
desocupat permanentment previst en aquesta Ordenança.
12.- Actuacions per delegació
1. Si la gestió de l’impost sobre béns immobles ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, la liquidació del recàrrec a que fa referència aquesta Ordenança correspondrà
efectuar-la per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. A tal efecte
l’ajuntament facilitarà les dades corresponents al registre d’immobles desocupats amb
caràcter permanent per a poder confeccionar els padrons fiscals o, si s’escau, liquidacions.
2. Seran competència de l’Ajuntament, sense que sigui delegable a la Diputació de
Barcelona, el procediment i declaració d’immoble d’us residencial desocupat
permanentment previst en aquesta Ordenança.
3.Totes les actuacions de recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària
s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels Proposta de text OF 2021
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona
que delegaren les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris
o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte del recàrrec aquí regulat,
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis
municipals ho facin convenient.”
6.- Afegir al final de l’apartat 1 el següent redactat: “La determinació del caràcter
desocupat de l’immoble i la seva inscripció al Registre Municipal d’habitatges desocupats
requereix de la tramitació d’un expedient administratiu, de la intervenció de la inspecció i al
seu cas d’informes a càrrec d’altres unitats o departaments competents. Aquest treball té
associat un cost per l’Administració del que es donarà trasllat al subjecte passiu un cop
determinat el seu import pels serveis municipals.”
Resposta:
Pel que fa a aquestes al·legacions, cal indicar, que aquest article 11 no ha estat modificat
per a l’exercici 2021, i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9
d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals
per a 2021, que és el que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les
reclamacions que delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
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En conclusió, aquestes al·legacions no fan referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar-les.
L’al·legació relativa a la Disposició final proposa:
DISPOSICIÓ FINAL
1.- Substituir la disposició final pel següent redactat:
“Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en L’Hospitalet de Llobregat, a
25 de novembre de 2020 entrarà en vigor, pel que fa al recàrrec sobre l’impost dels béns
immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent el dia 31 de
desembre de 2020, i per a la resta de l’articulat el dia 1 de gener de 2021 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.”
Resposta:
En relació a aquesta al·legació, cal assenyalar que l’entrada en vigor de l’ordenança,
establerta l’1 de gener de 2021, permet reforçar la seguretat jurídica i que el recàrrec sobre
l’Impost sobre béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter
permanent sigui plenament exigible a l’IBI de l’exercici 2021.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar la present
al·legació.
III.ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.02 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
Les al·legacions relatives a l’Article 4 proposen:
1.- Art. 4.3 modificar la gradació d’increments de plantilla que quedaria amb el
següent redactat:
Increment de la mitjana de la plantilla
Entre 5 i 6 persones
Més de 6 persones

Percentatge de bonificació
30 per cent
50 per cent

2.- Modificar parcialment l’art. 4.4 que quedaria amb el següent redactat:
“D’acord amb el que disposa l’article 88.2.e) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableix una
bonificació del 95 per cent de la quota tributària del període impositiu corresponent, a favor
dels subjectes passius que tributin per quota municipal i que desenvolupin activitats
econòmiques que siguin declarades d’especial interès municipal per concórrer
circumstàncies culturals, històric artístiques, o socials per al desenvolupament del municipi,
que justifiquin aquesta declaració.”.
3.- Afegir un nou apartat que incorpora una nova bonificació, amb el següent redactat:
“5.- S’aplicarà una bonificació de 25% (màxim 50%) de la quota tributària, per aquells
subjectes passius que tributin per quota municipal i que:
a) Utilitzin o produeixin energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament
d’energia (eòlica, solar, a partir de biomassa...) o a partir de sistemes de
cogeneració, sempre que la producció es realitzi en instal·lacions ubicades en el
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terme municipal i el consum de la energia així obtinguda es realitzi en activitats
realitzats en dit terme; si el subjecte passiu es limita a utilitzar aquest tipus
d’energia, sense produir-la, el seu consum ha de representar, almenys, un 25% del
total de la energia que utilitzi per a les activitats realitzades en el municipi.
La bonificació tindrà caràcter pregat i una duració màxima de 5 períodes impositius, a
comptar des de l’inici de la producció, la posta en marxa de la instal·lació o de la utilització
de la energia i s’aplicarà des del període impositiu en que es sol·liciti.
b) Estableixin un pla de transport pels treballadors i treballadores afectes a les
activitats desenvolupades en el municipi, quan redueixi en un 20% el consum
d’energia i les emissions d’agents contaminants o a criteri de l’Ajuntament afavoreixi
la fluïdesa del trànsit en el municipi.
La bonificació tindrà caràcter pregat i una duració màxima de 3 períodes impositius, a
comptar des d’aquell en que entri en funcionament el pla i s’aplicarà des del període
impositiu en que es sol·liciti.
Les bonificacions regulades en aquest apartat són incompatibles entre si i amb les
regulades als apartats anteriors. S’aplicarà aquella que doni com a resultat una major
disminució de l’import a liquidar.”
Resposta:
Pel que fa a aquestes al·legacions, cal indicar, que aquest article 4 no ha estat modificat per
a l’exercici 2021, i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre
de 2020, d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021,
que és el que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que
delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquestes al·legacions no fan referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar-les.
IV.ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.04 REGULADORA
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

DE

L’IMPOST

SOBRE

Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.04 no ha estat modificada per a l’exercici 2021.
Les al·legacions relatives a l’article 4, proposen
1.- Afegir un nou apartat que incorpora una nova bonificació, amb el següent redactat:
“6. A l’empara del que disposa l’article 103.2 del RDL 2/2004 (TRLRHL) es proposa una
bonificació del 95% a qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la
corresponent llicència d’obres o urbanística que tingui per objecte la reforma, modificació o
rehabilitació de locals tancats per a ser destinats a activitats comercials, per atorgar
l’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials que dignifiquen i
milloren la visió del municipi i afavoreixen la convivència veïnal. No es consideraran
d’especial interès ni utilitat municipal, activitats tal com: benzineres, activitats que fomentin
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la ludopatia (jocs d’apostes) i entitats financeres.”
2.- Afegir un nou apartat que incorpora una nova bonificació, amb el següent redactat:
“7.-Obres de reforma en habitatges o edificis d’ús residencial de 10 o més anys d’antiguitat
encaminades a un estalvi energètic sempre que el nombre de quilovats contractats sigui
inferior o igual a 4u i que millorin la eficiència energètica de l’envolupant tèrmica: 75 % de
bonificació.
En el cas que s’aconsegueixi la millora de la qualificació energètica total de l’edifici en, al
menys, 1 lletra, mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO/m²) respecte
a la qualificació energètica inicial de l’edifici, es bonificarà la quota en un 95%.
Per a obtenir aquesta bonificació caldrà:
 Instància de part amb les dades personal i la referència cadastral de l’immoble
objecte de la llicència, sol·licitant la declaració d’obres d’especial interès o utilitat
municipal per part del Ple.
 El termini de presentació serà a partir de la sol·licitud de la llicència o comunicació i
no podrà excedir del 31 de desembre de l’exercici en que s’hagi obtingut la llicència.
 Presentació de l’autoliquidació de l’impost sobre construccions i de la llicència
urbanística i justificant del seu pagament.”
3.- Renumerar l’actual apartat 6è, que passarà a ser l’apartat 8è.
4.- Modificar el contingut de l’actual apartat 6è, amb el següent redactat:
“Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables entre si i són
incompatibles amb les regulades als apartats anteriors. S’aplicarà aquella que doni com a
resultat una major disminució de l’import a liquidar.”
Resposta:
Pel que fa a aquestes al·legacions, s’ha d’indicar, que l’Ordenança Fiscal núm. 1.04,
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, no ha estat modificada per
a l’exercici 2021, i per això no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre
de 2020, d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021,
que és el que es sotmet a informació pública i per tant a l’àmbit de les reclamacions que
delimita l’article 17.3 del TRLHL.
Així mateix cal assenyalar que la modificació d’una Ordenança Fiscal sense seguir el tràmit
legal previst constitueix un supòsit de infracció essencial del procediment legal establert per
a l’aprovació o modificació de les ordenances fiscals. Que requereix el procediment previst a
l’article 17 de la LRHL per a tots els municipis i per als municipis de gran població el tràmit
addicional del Dictamen del TEALH sobre els projectes d’ordenances fiscals previst a
l’article 137.1.b) de la LRBRL.
En conclusió, aquestes al·legacions no fan referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar-les.
VISTES les al·legacions presentades pel Sr L. M. G., actuant en nom i representació en la
seva condició de President, de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de
Catalunya (APCE), a les modificacions de les Ordenances Fiscals per a 2021 (Codi
d’assentament’ E/97943/2020 de 9 de desembre de 2020).
ATÈS que l’acord del Ple de l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2020, d’aprovació provisional de
les modificacions de les ordenances fiscals per a 2021, ha estat sotmès a informació
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pública, de conformitat amb l’article 17 del TRLHL., per un període de 30 dies hàbils, del 15
d’octubre de 2020 i fins al 25 de novembre de 2020, ambdós inclosos, i per tant les
al·legacions presentades per la APCE en data 9 de desembre son extemporànies i s’han
d’inadmetre.
VIST l’informe jurídic complementari de data 15 de desembre de 2020.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple amb número de referència L’H 47/2020.
ATÈS que l’òrgan competent per resoldre les al·legacions presentades i per adoptar l’acord
d’aprovació definitiu és el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 17.3 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL).
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS formulades a les Ordenances Fiscals per a
l’exercici 2021 per part de:
-

Sr. Antoni García i Acero, com a regidor portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) a l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat.

-

Sra. Sonia Esplugas González, com a regidora portaveu del grup municipal del
Partit Popular a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

-

Sra. Ana González Montes, com a regidora portaveu del grup municipal L’Hospitalet
En Comú Podem - En Comú Guanyem (LHECP-ECG) a l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat.

Totes aquestes al·legacions relatives als acords aprovats amb caràcter provisional de les
modificacions de les Ordenances Fiscals, així com l’establiment i les modificacions dels
tributs per a l’exercici 2021, adoptats pel Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 9
d’octubre de 2020, amb les motivacions de la desestimació de les al·legacions, de
conformitat amb els fonaments que figuren a la part expositiva del propi acord.
SEGON.- NO ADMETRE A TRÀMIT L’ESCRIT D’AL·LEGACIONS formulades pel Sr. L. M.
G., actuant en nom i representació en la seva condició de President, de l’Associació de
promotors i constructors d’edificis de Catalunya (APCE), a les modificacions de les
Ordenances Fiscals per a 2021, aprovades provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de 9 d’octubre de 2020, per haver estat presentat fora del termini de 30 dies establert
a l’article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de
2021, les modificacions de les ordenances fiscals aprovades provisionalment per acord de
Ple de l’Ajuntament, del dia 9 d’octubre de 2020.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a les persones que han presentat les al·legacions
respectives.
CINQUÈ.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els anteriors acords
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i el text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals, així com de l’establiment i
modificació del tributs.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció General, a les persones interessades i
els representants dels grups polítics que han formulat les reclamacions respectives i FERHO PÚBLIC de conformitat amb el que determina l’article 10.1.a) de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 9 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL 2.13, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA AJT/56559/2020

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Això com saben, és el final del periple de l’aprovació de la bonificació per una banda de la
taxa dels vetlladors de les terrasses de restaurants i bars que va des de l’inici de la
pandèmia fins al 31 de desembre d’aquest any 2020. I la pròrroga d’aquesta no tributació
fins al 30 de juny de l’any 2021.
Aquesta no tributació d’aquest primer semestre del 2021 ens permetrà veure quina és
l’evolució de la situació i si hem de prendre mesures complementàries.
Fer-ho per endavant, ens estalvia evidentment, molt de temps de cara a l’any 2021 i
garantim i certifiquem que de cara a tot aquest temps des del 14 de març i fins al 31 de
desembre no s’haurà d’abonar aquesta taxa.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Desde el Partido Popular anunciamos nuestro voto favorable a este dictamen porque
creemos firmemente que desde el Ajuntament de L’Hospitalet hay que ayudar a nuestros
comerciantes pero especialmente, en este caso, a los hosteleros, motivo del expediente
sobre el tema de las tasas de ocupación de la vía pública, las terrazas.
Para intentar sobrellevar esta situación injusta por la que los hosteleros, en este caso de
L’Hospitalet, han sido los grandes perjudicados y señalados como los grandes
contagiadores, cosa que no es cierta.
El gobierno de la Generalitat los obliga a llevar a cabo una serie de limitaciones horarias, un
cierre encubierto, puesto que están las restricciones que son letales para sus negocios. En
otras Comunidades Autónomas, como Madrid, no se ha cerrado la hostelería y su índice de
contagio, ha sido mucho menor.
Como ya viene siendo un clásico, el gobierno de la Generalitat enzarzado en sus batallas
internas por el poder, se dedica a traspasar la responsabilidad, en este caso, a los
hosteleros, a plantear medidas contradictorias y a filtrar otras para perjudicar a sus socios
de gobierno.
La última batalla respecto a las medidas sanitarias conllevó a que medio gobierno estuviera
a favor de cerrar la hostelería y el otro medio no. Al final ha quedado en un híbrido que no
contenta a nadie y que perjudica especialmente a los hosteleros, en este caso de
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L’Hospitalet.
Por tanto, nosotros entendemos que esta moratoria, esta suspensión del pago de la tasa de
terrazas es especialmente necesaria en una época como la que estamos viviendo. Y tal
como están los hosteleros de nuestra ciudad. Por tanto, creemos que esa demora, esa
moratoria para los hosteleros hasta el 30 de junio del 2021 es positiva y necesaria.
Dicho lo cual, es cierto y el teniente de alcalde ahora mismo también hacía referencia, a los
informes de Secretaria general, del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de
L’Hospitalet, se ha manifestado desfavorablemente a este dictamen. Sobre la aplicación
retroactiva de su suspensión.
En cualquier caso nosotros, lo que pedimos al gobierno municipal, es que si se puede
buscar alguna fórmula diferente para intentar aplicar esto sin tener ese informe
desfavorable. En cualquier caso, nosotros estamos a favor de la suspensión.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Es porta a consideració d’aquest Ple l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per l’ús privatiu de via pública.
Volem aprofitar l’avinentesa per reiterar el nostre suport i reconeixement a l’esforç
d’adaptació i superació de les dificultats que han fet tants i tants negocis a la nostra ciutat.
Primer per la represa d’una activitat de la que depenen milers de llocs de treball i amb uns
locals imprescindibles per a la nostra cohesió social.
I en segon lloc per donar servei a les seves veïnes en perfectes condicions de seguretat i
salubritat. L’Hospitalet en Comú Podem compartim la necessitat de protecció de l’economia
productiva. Per a nosaltres és fonamental que ningú quedi enrere i per tant utilitzar mesures
de suport a col·lectius com els beneficiats per aquesta ordenança, ens sembla positiu.
És una realitat objectiva, que la desactivació econòmica que ha originat la pandèmia, la
disminució del consum, la reducció de les despeses de les famílies, les limitacions en
l’activitat derivades de les mesures de salut pública, la paralització en algun cas de sectors
complets d’activitat, han provocat una situació econòmica i social molt delicada i cal prestar
suport als sectors més afectats.
Tot i comptar amb menys recursos que la resta d’administracions, cal reconèixer que des
del primer moment hi ha hagut una clara voluntat de col·laboració des del món local per
parar el cop amb suspensions, excepcions o bonificacions en taxes, impostos o subvencions
a l’activitat econòmica local.
Per això no acabem d’entendre, per què malgrat informes del Tribunal Econòmic
Administratiu, de la Secretaria d’aquest Ajuntament, en el sentit de no disposar de llei formal
habilitant per a l’aplicació retroactiva de la suspensió de pagament de la taxa, un cop
reportada aquesta, a data 1 de gener d’enguany, l’equip de govern continua mantenint
aquesta figura.
Mirin, als beneficiaris del no pagament, els és indiferent el mecanisme tributari i tenint en
compte que la declaració de l’estat d’alarma ha causat que 173 dies del 2020, la resta de
dies de l’any fos absolutament impossible aquest ús privatiu de la via pública gravat per la
taxa i que havia perfectament un ajust proporcional de la mateixa amb un resultat
equivalent.
Dit això, per L’Hospitalet en Comú Podem, en aquests moments, més que mai cal
cooperació i concertació.
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Són necessàries mesures per preservar la salut pública però igualment necessari, no
carregar exclusivament sobre les petites i mitjanes empreses el cos de la pandèmia. I com
no volem caure en el dilema cervantí de si són galgos o podencos, no serem un obstacle a
l’aplicació de la mesura.
Tampoc no plantejarem un retorn a la possibilitat de la reducció proporcional i per tant que
calgui fer el pagament i posteriorment la devolució, no serem un obstacle a l’aplicació de la
mesura que se’ns proposa tot i la infracció del principi de jerarquia normativa que hi és,
motiu pel qual ens posicionarem favorablement respecte a aquest punt de l’ordre del dia.
Moltes gràcies.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Si muchísimas gracias. Desde Ciudadanos estamos muy a favor de la suspensión del cobro
de la tasa de terrazas en este año. Por lo tanto vamos a votar a favor de esta aprobación
inicial, considerando la incidencia que ha tenido la pandemia especialmente, en el sector de
la hostelería, creemos que es insuficiente que esta suspensión se extienda únicamente
hasta el 30 de junio de 2021, es decir, hasta la mitad del año que viene. Por lo que les
anunciamos que presentaremos una alegación para que esa suspensión abarque todo el
año 2021, de cara a intentar compensar a los hosteleros de la ciudad las pérdidas de
ingresos que han sufrido en esta pandemia.
Y para finalizar, me gustaría comentarles dos cuestiones sobre algunas propuestas que
podemos incidir o que podemos realizar para intentar a ver, si conseguimos llegar a
acuerdos y dar respuesta a las necesidades de los vecinos.
Una de ellas, de las propuestas que les queremos realizar, ya la venimos reivindicando
prácticamente desde el inicio de la pandemia. Creo que necesitamos saber las
consecuencias de esta pandemia en nuestros comercios, en nuestros autónomos y también
en nuestras familias.
Por lo tanto, les volvemos a proponer, a reivindicar, que necesitamos tener una evaluación
del impacto de la pandemia en estos comercios, en estos autónomos, en las familias.
Necesitamos conocer cómo ha repercutido esta crisis sanitaria y que así, podamos planificar
mejor las soluciones y cuanto debemos destinar para ayudar. Igual que por ejemplo, en una
vivienda de tres personas, en las que las tres personas están trabajando y han pasado a
tener por ejemplo, de esas tres personas, una sola, pues igual que se reajustan los
ingresos, igual que se reajustan los gastos que deben hacer, también lo tenemos que hacer
como administración, es estar prevenidos para dar soluciones a nuestros vecinos.
Por lo tanto creo que es fundamental de verdad conocer el impacto que ha tenido y
planificar los recursos para llegar al máximo posible.
Sabemos y entendemos que desde el Ajuntament de L’Hospitalet no vamos a solucionar, y
hay que ser realistas, todas las consecuencias, tanto sociales como económicas, que está
teniendo esta pandemia. Pero sí podemos planificar la eficiencia de los recursos que se
destinan, a gastar mejor e invertir mejor para que podamos llegar ahí.
Otra propuesta que les quería comentar también, quizás para agilizar esta evaluación pero
también para agilizar todas las ayudas de este ayuntamiento como hemos dicho que vamos
a otorgar esas ayudas directas.
Lo que les proponemos, es que el Ajuntament de L’Hospitalet en este caso, cree una oficina
de atención a los afectados por el COVID-19. Esta oficina creemos que debe ser el punto de
referencia o que puede ser un punto de referencia, así se lo sugerimos, tanto para solicitar
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esas ayudas económicas y sociales, como para recibir toda la información que está tanto a
disposición de autónomos, de pequeños negocios y de familias.
En definitiva, con estas dos cuestiones que les planteo, las planteo aquí, pues es donde
hemos acabado el debate tanto de presupuestos como de ordenanzas. Creemos que con
estas dos propuestas, sugerencias que les proponemos tenemos para saber cómo ha
afectado la crisis sanitaria a nuestros vecinos y facilitar las soluciones a todos los
ciudadanos porque creo que para eso, debemos estar en este ayuntamiento, para intentar
facilitar el máximo posible la solución para los vecinos de L’Hospitalet y en definitiva hacer
política útil, especialmente, en estos momentos difíciles que están viviendo muchas familias,
muchos comercios, muchos autónomos.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Votarem a favor des d’Esquerra Republicana. Creiem que és una mesura necessària, que
hem vingut reclamant durant aquests mesos per donar una mica d’aire als establiments de
restauració a la nostra ciutat, però sobretot per la impossibilitat de fer ús d’aquestes
terrasses.
Aquesta és una mesura necessària com deia, però segurament insuficient i que caldrà
complementar amb més ajudes com la que recentment ha posat en marxa la Generalitat per
als autònoms i que des del govern de l’Estat, com ja han fet altres països, com per exemple
França o Alemanya que també han tancat, cal que s’activi també.
Vull remarcar també una altra de les mesures, un dels acords als que ha arribat Esquerra
Republicana per incorporar als pressupostos aprovats, que és la moratòria per a empreses i
autònoms, com deia una mesura molt necessària aquesta suspensió de taxa.
Segurament haurem de pensar i en el context del pacte de ciutat quan es quantifiqui,
s’incorpori un seguit de mesures per a aquests establiments que han patit tant la pandèmia.
Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 9 de l’ordre del dia, que
s’aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, estant absent
el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se
l’acord següent:
“El/La Tinent/a d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació
pel Ple:
ATESES les Ordenances fiscals vigents.
VISTA la proposta presentada pels serveis municipals de modificació de l’Ordenança fiscal
núm. 2.13 reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament del sòl, vol i subsòl
de la via pública.
VISTA la provisió, de data 27 d’octubre de 2020, del Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, on disposa s’iniciï l’expedient
d’aprovació de la modificació que es proposa.
VIST que es pot prescindir del tràmit de consulta prèvia previst a l’article 133 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
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publiques, donat que la proposta és de caràcter favorable i que regula aspectes parcials de
la matèria, de conformitat amb l’apartat 4 d’aquest article.
VISTA la Memòria elaborada pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària suplent, de data 28
d’octubre de 2020, que recull el contingut de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 2.13
reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via
pública.
ATÈS el Dictamen del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet de Llobregat de data
9 de novembre de 2020.
VIST que en data 16 de novembre de 2020, el director de l’Òrgan de Gestió Tributària
suplent, ha elaborat la memòria definitiva que recull el contingut de la modificació que es
proposa de l’Ordenança fiscal núm. 2.13 reguladora de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública, desprès del Dictamen del TEALH de 9 de
novembre de 2020.
VISTOS els informes de la Cap de Servei de Programació i Pressupostos en dates 21 i 27
de novembre de 2020.
VIST l’informe jurídic de l’Òrgan de Gestió Tributària i de l’Assessoria Jurídica de data 23 de
novembre de 2020.
VIST l’informe complementari de l’Òrgan de Gestió Tributària de 1 de desembre de 2020.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de desembre de 2020, aprovà el
projecte de modificació de les Ordenances fiscals, així com l’establiment i modificació dels
tributs per l’exercici 2021.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple amb número de referència 636835/2020, de
7 de desembre de 2020.
ATÈS el que es preveu als articles 15 a 17 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació amb el
procediment d’aprovació de les Ordenances Fiscals, així com els articles 132 i 133 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
ATÈS que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el Ple de l’Ajuntament d’acord amb
l’article 123.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Ple, a proposta del tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 2.13
reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via
pública que es transcriu a continuació:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.13 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
Disposició transitòria
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Introducció d’una Disposició transitòria amb la redacció següent:
Amb efectes exclusius entre les dates 14 de març de 2020 i fins al 30 de juny de 2021,
ambdues incloses, es suspèn l’aplicació de les tarifes 1.1.2. vetlladors, 1.1.3 tendals,
ombrel·les, marquesines i similars i 1.1.4 elements auxiliars dels vetlladors de l’article 8
d’aquesta ordenança fiscal.
La taxa per la instal·lació de vetlladors, tendals, ombrel·les, marquesines i similars i
elements auxiliars dels vetlladors, corresponent a l’exercici 2021, es meritarà l’1 de juliol de
2021, llevat els supòsits que d’acord amb l’article 5 d’aquesta Ordenança Fiscal
correspongui una data de meritació posterior, en aquest cas aquesta resultarà d’aplicació.
Disposició final
Modificació la Disposició final que passa a tenir la redacció següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de......... de entrarà en
vigor l’endemà de la publicació al BOPB i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.
SEGON.- EXPOSAR al públic aquests acords en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, en un
diari dels de més difusió de la província, a la web de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de trenta dies, dins dels quals les persones
interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptats els acords en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública.
QUART.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius,
i el text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals, les quals les quals entraran
en vigor l’endemà de la publicació al BOPB i tindran vigència mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció General, a l’Àrea Gestora i a l’Òrgan
de Gestió Tributària.
SISÈ.- FER-HO PÚBLIC de conformitat amb el que determina l’article 10.1.a) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
de Catalunya.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 10 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 10.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA TRESORERIA I LA
INTERVENCIÓ GENERAL, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE
JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA
LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS
PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERIT AL 30.09.2020 (3R
TRIMESTRE 2020). AJT/33258/2020
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí. A pesar de que es un dar cuenta, desde el Partido Popular queremos hacer unas
consideraciones. Pasamos de tener en el primer trimestre un índice de morosidad, por
decirlo así, de más de 2.400.000 euros, en el segundo trimestre tenemos una deuda con los
proveedores de un millón más, 3.400.000. Y ahora, ya en el tercer trimestre tenemos más
de 5 millones de euros.
Nosotros queremos recordar las consecuencias de estos impagos. Representa un perjuicio
para el Ayuntamiento de L’Hospitalet, puesto que posiblemente deberemos pagar intereses,
indemnizaciones de costes de cobros.
En cualquier caso, también lo que queremos, es poner de manifiesto que, en la situación en
la que se encuentran muchos de los proveedores, es especialmente sensible la necesidad
de pagarles en tiempo y forma para poder aliviar de alguna manera el pago, teniendo en
cuenta que muchos de ellos son autónomos, pequeños empresarios.
Por tanto, nosotros instamos al gobierno de la ciudad a acelerar todas esas diligencias para
poder hacer frente a esos pagos tan necesarios.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Ens donem per assabentats. Simplement compartir amb vostès un element de reflexió.
Mentre que el primer trimestre de l’any, el període mitjà de pagament a la Fundació Arranz
Bravo era de 27,3 dies, durant els mesos d’abril i maig es va disparar fins als 48. Com a
resultat del qual, la xifra al segon trimestre superava els 42 dies, sobre les ràtios
lleugerament superiors a 11 a l’Ajuntament i a 17 a la Farga. Però lluny de ser una situació
merament temporal, s’ha estabilitzat al tercer trimestre de l’any amb un període mitjà de
42,27 dies en front dels gairebé 11 dies de l’Ajuntament o les ràtios lleugerament superiors a
15 de la Farga.
És cert que estem parlant d’un volum econòmic petit. Però no és menys cert que per petit
que sigui un 35% de pagaments fora de termini, no sembla una ràtio acceptable, com a
mínim potser amb un altre ajuntament sí, però al nostre no és una pràctica acceptable i
encara menys pot ser-ho, si representa el 65,97% del total de pagaments del trimestre.
En moments tan delicats com els que vivim, en què rebre un pagament abans o després pot
significar la continuïtat o no d’un projecte, l’existència d’un termini d’aquesta durada, encara
que sigui dins de la normativa, està fora dels objectius que s’havien definit per ajudar al
manteniment de l’activitat econòmica a la ciutat i ens hauríem de marcar el ferm propòsit
d’escurçar sensiblement aquest termini.
Ja per últim, i com que és la meva última intervenció en aquest 2020, em permetran que em
prengui la llicència de desitjar bones festes als regidors i regidores de L’Hospitalet i a la
ciutadania en general i agrair un regal matiner de Reis, i és que avui no hem hagut de
debatre sobre cap modificació de crèdit, que crec que és un fet que no té precedents en
aquest mandat. Moltes gràcies i continuem amb la reunió.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies molt breu. Sra. Lozano, segurament ha estat un error. Ara mirarem aviam si podem
fer alguna modificació de crèdit d’urgència per introduir-la ràpidament al Ple.
Més enllà de la broma, amb el tema dels terminis de pagament siguem rigorosos. Estem
parlant d’un moviment trimestral de més de 5.000 factures. I estem parlant d’incidències en
uns percentatges molt minsos. Ara la Sra. Lozano feia referència a la Fundació Arranz
Bravo. La Fundació Arranz Bravo és un organisme molt, molt, molt petit que també s’ha vist
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afectada per la pandèmia, que la gent que està treballant allà, que fa gestió, també han
tingut la història aquesta del teletreball. I tot això ha afectat als terminis, però fins i tot així tot
continua estant dintre dels terminis regulats per la norma.
Pensin que el termini mitjà de pagament estigui en total de l’Ajuntament, la Farga i la
Fundació Arranz Bravo a onze dies, home, hem d’intentar pagar d’un dia per l’altre i ja els hi
dic que això no podrà ser, però no podem fer de l’anècdota la notícia.
Però la notícia és que aquest ajuntament trimestre rere trimestre, amb més de 5.000
factures tramitades per totes les àrees de l’Ajuntament, té un termini de pagament amb una
mitjana de 12 dies.
I per tant, crec que hem d’anar al que és realment el gruix de la informació. Tenim un bon
sistema de pagament. Tenim una situació sanejada com deien quan presentaven el
pressupost i ens permet atendre els nostres proveïdors amb tota la agilitat del món, més
enllà de les incidències que com vostès poden comprendre amb un volum de 4.500, 4.800,
5.000 factures al trimestre, la qual ens dóna pràcticament una ràtio d’unes 20.000 factures
l’any.
Que hi hagi incidències és evident, però que la immensa majoria del tractament que es fa
als nostres proveïdors i aquí la immensa majoria també són petits i mitjans empreses, ens
atenem en temps i forma d’una manera més que casual.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs jo crec que queda suficientment clar el posicionament. No hem de votar però
en tot cas, la petició de que intentem millorar.
Doncs hi ha una qüestió que jo crec que històricament a cada ajuntament, des de fa molts
anys ha tingut a gala, que som un ajuntament que paga ràpidament.
Sempre pot haver-hi una excepció també, és a dir ,que aquest any és un any excepcional i
per tant ha pogut haver-hi algunes qüestions puntuals degut també a la situació de
pandèmia i al confinament que s’ha produït en aquest país.

Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
sessió. El text de l’acord és el següent:
“El Tinent d’alcaldia, titular de l’àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389, de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOP de 13 de juliol de 2020, dóna compte al
Ple per al seu coneixement dels informes de Tresoreria i d’Intervenció emesos
respectivament d’acord amb l’establer en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que
modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre i d’acord amb el que disposa l’article 10 de la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre de
factures del sector públic, referits a 30 de setembre de 2020.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 estableix que els tresorers i en el seu defecte els interventors
de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis establerts en la normativa per al compliment de les obligacions de cada Entitat
Local, que inclourà el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està
incomplint el termini.
L’article 10 de la Llei 25/2013 estableix que l’òrgan que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat efectuarà requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures pendents
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de reconeixement d’obligació que seran dirigides als òrgans competents.
L’apartat segon del mateix article estableix que aquest mateix òrgan elaborarà
trimestralment una relació amb les factures respecte les quals hagi transcorregut més de
tres mesos des que van ser anotades i no s’ha procedit al reconeixement de les obligacions
per part dels òrgans competents, informe que ha de ser remès a l’òrgan de control intern.
En compliment de l’establert en el paràgraf anterior, la Viceintervenció ha remès a la
Intervenció General Municipal aquesta relació (document 583.396/2020) i l’Informe
d’Intervenció núm. 162/2020 - Art. 10 llei 25/2013. 3r Trimestre 2020 (document
583529/2020) ambdós incorporats a l’expedient 33258/2020.
D’acord amb l’exposat en els paràgrafs precedents i vistos els informes de la Tresoreria i de
la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. Es dóna per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal sobre el
compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la informació facilitada pels
responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5
de juliol, així com de la incorporació al mateix de la relació de factures o documents
justificatius presentats pels contractistes, elaborada per la Intervenció General, respecte
dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 30 de
setembre de 2020 (3r Trimestre 2020).”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 11 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 11.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA (PMU)
RAMBLA DEL MIG II, A L’ÀMBIT DELIMITAT PEL C. DE COBALT, L’AV. DE PAU
CASALS, LA CTRA. DEL MIG I LA RBLA. MARINA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
AJT/15970/2019

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Desde el Partido Popular votaremos a favor de la aprobación. Se incrementa la superficie de
suelo destinada a equipamientos. Nos parece positivo, y en cualquier caso, estamos
hablando de 40.000 metros cuadrados en los que se ubican 600 viviendas, de las cuales
420 son de renta libre y 202 son de protección con zonas verdes y diferentes
equipamientos.
Uno de los objetivos de estas construcciones, es la unión de los dos barrios de Centro y de
Bellvitge.
Y desde el Partido Popular, como ya lo hicimos en anteriores ocasiones, lo que pedimos al
equipo de gobierno, es que estas familias que vendrán a vivir en un futuro muy cercano a
todos estos inmuebles, pues que no provoque un colapso en los servicios sociales y por
tanto se actúe con previsión de no saturar los servicios municipales.
En cualquier caso nosotros lo vemos positivo y apoyamos ese dictamen. Gracias.

…/…

157

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Votarem en contra d’aquest dictamen. Encara que sigui una indicació de la Comissió
Territorial d’Urbanisme per incrementar la superfície del sòl destinada a equipament.
Per al nostre grup municipal de L’Hospitalet en Comú Podem, neguem la major, perquè
considerem imprescindible una moratòria urbanística que contempli la ciutat en la seva
globalitat. Per reordenar els espais de la ciutat i les seves veritables necessitats d’espai
públic i d’equipaments.
Considerem que aquest projecte d’edificació, densificarà encara més el districte i encara
que la reserva d’espai per a equipaments sigui major, resulta més que evident que no serà
suficient per atendre les demandes dels serveis públics sanitaris, educatius, etcètera, ja
saturats i vorejant el col·lapse.
La moratòria urbanística és imprescindible. Cal aturar el model econòmic basat en la febre
del totxo i la bombolla immobiliària.
Si volem una ciutat al servei de les persones i mai al servei dels interessos de les empreses
constructores, el bé comú ha d’estar per sobre de qualsevol altra consideració i això és el
que nosaltres defensem com a L’Hospitalet en Comú Podem.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Vamos a votar en contra de este acuerdo del Plan de mejora urbana de los sectores de
transformación de uso industrial a residencial. Y voy a decir, como diría mi portavoz, somos
muy cansinos, pero son oportunidades excepcionales que se desperdician de esponjar las
zonas más densamente pobladas de la ciudad y renovar el parque de viviendas más
degradado y obsoleto.
No es que estamos en contra de que se transformen las zonas industriales en residenciales
ni mucho menos. Pero lo que se tiene que aprovechar es la oportunidad para vincularlo con
un plan ambicioso a largo plazo donde renovar los inmuebles más degradados y obsoletos.
También para aprovechar y esponjar las zonas más pobladas de la ciudad y substituirlas
con inmuebles que se construirán en antiguas zonas industriales.
Llevamos años, muchos años proponiéndolo, hay que elaborar un plan. Que se fundamenta
en la colaboración público-privada y con una inversión municipal y buscar la colaboración de
otras administraciones para que se vincule la construcción de nuevas residencias y la
plusvalías que dejan en la ciudad. Con estas plusvalías esponjar los barrios más poblados,
limitar así la presión demográfica sobre los equipamientos sociales.
Por otro lado, las viviendas de protección oficial que se construyan deberían vincularse para
que fueran de alquiler social. Para que verdaderamente fuera una política de vivienda para
los colectivos más desfavorecidos.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya, tal i com vam fer a la seva aprovació inicial,
votarem en contra d’aquest text refós.
Aquest projecte forma part d’un pla de reconversió de les àrees industrials de L’Hospitalet
que va aprovar el seu govern a començaments de l’any 2002.
Té com a objectiu substituir el polígon de la carretera del Mig per edificis i per oficines. Avui
tenim un model urbanístic insostenible, que no té en compte les necessitats ambientals i
tampoc les socials.
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La crisis de la COVID-19 ens hauria de fer replantejar el model urbanístic que tenim en
aquesta ciutat. Perquè L’Hospitalet no pot ser planificat únicament per les immobiliàries i per
l’especulació.
L’urbanisme no ha de ser mai una eina de planificació immobiliària. Ha de ser una eina de
transformació social. La crisi de la COVID-19 ens ha ensenyat que hem de repensar l’actual
model econòmic i urbanístic en aquesta ciutat.
Creiem des d’Esquerra Republicana de Catalunya que cal canviar el paradigma en el model
urbanístic, que l’urbanisme ha de ser un instrument al servei de les persones per millorar els
barris i donar també resposta a l’escassetat de zones verdes que pateix la nostra ciutat.
Cal repensar la ciutat, així ho definíem en el pacte de ciutat i cal repensar el model
urbanístic. Per aquest motiu, des d’Esquerra Republicana creiem que cal una moratòria
urbanística mentre redefinim aquest model urbanístic.
Cal també una aposta decidida per la carretera del Mig que és un polígon que té
potencialitats perquè està a prop del port de Barcelona, de l’aeroport. Cal dignificar aquest
espai per donar suport a les empreses que hi ha en aquesta zona, però sobretot amb
l’objectiu d’atreure empreses de valor afegit, ja sigui de l’àmbit del cooperativisme, de
l’economia social, de la indústria digital o bé crear també un parc tecnològic o un viver
d’empreses.
Perquè a la nostra ciutat el que necessitem són més empreses, necessitem més ocupació i
el que menys necessitem són blocs de pisos.
Per tant des d’Esquerra Republicana votarem en contra. Gràcies.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Avui el que portem és un text refós d’una aprovació que ja havíem fet amb anterioritat. I
recollim les prescripcions que la Comissió Territorial d’Urbanisme ens havia fet en aquesta
modificació.
Jo els hi asseguro que hi ha coses que no entenc. No les entenc, més enllà de que
compartim o no models o accions. Alguns de vostès deien, escolta, aquí el que hem de fer,
és incrementar les zones verdes.
Magnífic, aquest pla suposa en aquest sector a prop de 10.000 metres quadrats de zona
verda. No ho tinc clar. Quan estava ocupat tot per indústries privades, quan metres de zona
verda pública hi havien?
Igual estic equivocat però crec que hi havia zero. Ara amb la modificació i amb el text refós,
amb el tema d’equipaments hi haurà 7.500 metres quadrats d’equipaments públics, abans
quan estava ple d’indústria, d’indústria la major part d’ella tancada, quants metres
d’equipament? Perquè crec recordar que no hi havia cap.
Parlen d’esponjament i densitats i massificació en una escena amb un sòl qualificat
d’industrial. Tenim clar que el PRAI, al que feia referència el Sr. Toni García, el pla de
reforma de les àrees industrials de L’Hospitalet, el que feia, era convertir la Rambla en una
Rambla. I que es pugui passejar des del carrer Josep Tarradellas fins al pont de Sant Roc,
una rambla urbana.
Escolti, el polígon de la carretera del Mig, era un polígon extern a la ciutat i amb el
soterrament del Carrilet i la creació del barri de Bellvitge va quedar al mig. És una anomalia
des del punt de vista de polítiques industrials.
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El nostre desenvolupament econòmic és el districte econòmic. Quan nosaltres vam
incrementar les possibilitats de què en el polígon de la carretera del Mig s’obrís a indústries
culturals, a la innovació, a la tecnologia, a vostès també, els hi va semblar malament. Però
ara, el que demanen és que dignifiquem el polígon. I és, el que s’està fent.
L’arribada de les noves activitats al polígon, és justament el que s’està fent. Posar un
polígon que està al mig de la ciutat, posar-lo en l’àmbit del segle XXI amb una indústria neta,
avançada, tecnològicament pensant en el segle XXI, ambientalment sostenible que no
genera emissions.
Estem parlant d’això. Vostès creuen que és normal, que una rambla, el concepte que tots
podem tenir d’una rambla, de passeig, de gaudir un ciutadà que vagi caminant, d’una banda
té equipaments, té escoles, camps de futbol, té una part amable baixant a mà dreta i baixant
a mà esquerra siguin tallers, sigui indústria?
Això és el que va fer el PRAI. s’ha de generar ciutats en un àmbit que ningú havia pensat
que això havia de ser ciutat. El que estem fent, és posar el territori al servei dels ciutadans i
ciutadanes o amb habitatges si, per cert, el 30% de protecció oficial amb equipaments, amb
zona verda i amb una rambla que ens portarà des de l’avinguda Josep Tarradellas i l’estació
del tren, fins al pont de Sant Roc i la Gran Via. Convertint-se en la rambla més gran de tota
l’àrea metropolitana.
Si el desenvolupament mica en mica així ho permet quan arribem al final del pont de Sant
Roc girarem a mà dreta i d’una manera, amb una cornisa verda arribarem al riu Llobregat,
riu Llobregat que dóna nom a la ciutat i que fa uns anys era impossible arribar al riu sense
sortir del terme municipal.
Per tant no parlem d’especulació del barri, de la bombolla immobiliària, parlem del que
considerin i per això, estem parlant de completar la ciutat. I que la ciutat sigui pels ciutadans,
que la puguin gaudir passejant, caminant, fent activitat comercial, vivint, amb zones verdes i
equipaments.
I evidentment cap desenvolupament urbanístic que es fa en aquesta ciutat genera una
demanda d’equipaments o de necessitat de serveis municipals que no siguin ateses des del
minut u. Per tant no diguin el que no és.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Es muy evidente que nosotros tenemos un modelo de ciudad completamente diferente al
que plantea el Sr. Belver.
Hay una realidad, y es que los servicios públicos de esta ciudad están al borde del colapso
no, lo siguiente. Creo que es muy evidente. Hay personas que tienen casi 40 o 50 días para
que les pueda visitar su médico de cabecera, como se ha venido denunciando en algunos
momentos. No se han complementado los equipamientos necesarios, el CAP, por ejemplo
de Sant Josep. Ustedes están densificando más la ciudad, están trayendo mucha más
población que no va a poder ser atendida en condiciones después, en los servicios públicos
pertinentes.
Tenemos verdaderos problemas con la matriculación en las escuelas, hay niños que no
pueden ni tan siquiera ir a una escola bressol aquí en la ciudad. Tienen que marcharse a
otros municipios porque no hay plazas, y esto es una realidad que estamos teniendo en los
últimos años y que muchos vecinos y vecinas están denunciando continuamente. Sin
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embargo, se crean muchísimos más edificios. Yo no sé si ustedes han pasado por allí, pero
toda esa construcción que se está creando es monstruosa, no solamente todo lo de
l’avinguda Carrilet.
Edificaciones que además no van a solucionar el problema de vivienda de esta ciudad,
sobre todo de las personas que en estos momentos son más vulnerables, o el alquiler social
o personas que no pueden quedarse en la ciudad porque no pueden pagar el alquiler tan
alto que se está en estos momentos planteando en L’Hospitalet.
Por lo tanto, no va a solucionar muchos de los problemas que tenemos aquí, sencillamente,
además son viviendas con un coste altísimo que la mayoría de los vecinos de aquí, tampoco
van a poder acceder.
Por lo tanto, no sé de qué estamos hablando. Estamos hablando de que las constructoras sí
que van a hacer sus buenos rendimientos económicos, pero no para la ciudadanía de
L’Hospitalet, que va a ver colapsados los servicios públicos, que muchos niños no van a
tener plaza en los colegios.
Sin embargo ese es el planteamiento que ustedes nos siguen haciendo. Evidentemente en
zonas verdes. Y, ¿por qué no crear un gran parque público en medio de la ciudad? ¿Por
qué no? ¿Porque tienen que ser edificios? Zonas verdes, pero donde se necesitan, que es
en el centro de la ciudad.
Sin embargo eso ni tan siquiera se plantea. Por lo tanto, hagamos esa moratoria, ese
pensamiento más global de la ciudad y entonces seguramente nos daremos cuenta de que
muchas de estas posturas que ustedes están defendiendo, son erróneas desde el punto de
vista nuestro. Muchas gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Molt breu. Està clar que el nostre grup municipal no comparteix amb l’equip de govern el
projecte de pla de reforma de les zones industrials.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya, igual que han fet sindicats com Comissions
Obreres, ja han posat de manifest alguns aspectes que no els agradava. Des d’Esquerra
Republicana de Catalunya sempre hem manifestat que cal modernitzar aquest polígon
industrial per adaptar-lo a les necessitats del segle XXI, a les necessitats de la nova
indústria, per promoure una indústria neta, per promoure la indústria també digital, el
cooperativisme o l’economia social.
Perquè creiem que aquest polígon, és un polígon vital que està ben connectat amb el port i
amb l’aeroport i des d’aquest grup municipal mai no ens hem negat tampoc que hi hagués
activitat cultural en el Districte Cultural. El que sí hem demanat, en aquest aspecte, al
districte cultural, és que demanàvem que aquest desenvolupament de l’àmbit cultural a
nivell econòmic, també en sortissin afavorits els artistes, la gent que fa cultura a la nostra
ciutat.
Per tant, aquí tenim una diferència abismal. Nosaltres creiem que cal apostar per aquest
polígon, potenciar-lo i donar-li totes les potencialitats. Vostès, volen substituir gran part
d’aquesta zona. I també plantegem un debat, hem de definir el model urbanístic. S’ha de
definir el Pacte de ciutat amb els debats que hem tingut, amb els debats que han treballat
les diferents reunions de veïns, les diferents entitats. Hem d’anar cap un model urbanístic
més social, amb criteris ambientals. Per tant aquest debat, l’hem de fer amb el conjunt de la
ciutadania, amb el conjunt de les diferents entitats, perquè si que actualment tenim un model
urbanístic insostenible i sense criteris socials.
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Per tant, des d’Esquerra Republicana som fidels al nostre posicionament en aquest àmbit.
Votarem en contra d’aquest projecte, que no es votar en contra de la rambla que uneix el
centre amb Bellvitge. I que estem completament d’acord perquè el que volem, és que es
construeixin menys pisos en aquesta zona. El que volem realment, és que es potenciï la
carrera del Mig com un polígon industrial perquè sigui un espai de referència per la indústria
i també per crear ocupació a la nostra ciutat.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Intento ser breu. Jo puc estar d’acord amb el que planteja el Sr. Toni García, però tenim clar
que estem parlant d’una zona al centre de la ciutat de titularitat absolutament privada?
Estan plantejant que comprem com ajuntament titularitats privades per fer una zona verda?
És això el que estant plantejant? Si és això, ja els hi dic que és inassumible. Perquè
utilitzant les mateixes paraules d’alguns de vostès, també estarien donant rèdits i beneficis
als privats. Si és que els propietaris són ells.
El que podem fer és intervenció urbanística per obtenir rendiments públics que són els
equipaments i les zones verdes resultants. I dels habitatges que hi hagi un percentatge en
aquest cas, el 30% com a habitatges de protecció oficial. Perquè el punt de partida no és el
que vostès volen, el punt de partida és tot un sector, que el 100% de la titularitat era privada.
Per tant, l’Ajuntament no tenia res. Si nosaltres intervenim, és per obtenir uns rendiments
socials cap a la societat, cap a la ciutat, que són les zones verdes, que són els
equipaments, que són els habitatges de protecció oficial.
I miri Sra. Ana González, vostè em deia, nuestro modelo es diferente. Seguro ,el problema
es que su modelo es diferente del que era hace un tiempo. Porque este plan se aprobó con
sus votos a favor. Claro, su modelo es diferente, del que era el suyo hace tiempo. No sé
cuál será su modelo de aquí tres años.
El tema del urbanismo y de una ciudad, lo que hay que hacer es planificarlo, hay que
guardar una cierta coherencia en el tiempo. Lo que pienso hoy tirarlo adelante, que en
urbanismo no es una cosa corta y que en el tiempo lo podamos desarrollar.
En función de las adaptaciones, adecuarnos, poner matices en el paso del tiempo, pero lo
que no podemos hacer es dar bandazos. El PRAI se aprobó con su voto a favor, con el voto
de su grupo a favor. Y le recuerdo, que en su plan de la vivienda, en el suyo, no en el
nuestro, en el que se presentaron en las elecciones del 2007 y del 2011, que era el plan que
habíamos pactado en el gobierno municipal, ese desarrollo urbanístico estaba más
densificado, ahora lo que hemos hecho es esponjarlo un poco más con la incorporación de
metros de zona verde y equipamiento. Con lo cual, su modelo no es sólo diferente, sino que
es cambiante.

SRA. ALCALDESSA
Estem d’acord en pensar i repensar la ciutat. Tothom té tot el dret del món a opinar i la
situació actual, requereix que coses que a lo millor podien semblar bé, doncs ara les
repensem conjuntament. És el que hem fet també dins del pacte de ciutat i això estem
disposats. I per això està incorporat.
Ara bé, dit tot això, en el que no estem d’acord en absolut és en paralitzar aquesta ciutat.
Per tant, no farem nosaltres ni moratòria urbanística, ni paralitzarem el sector de la
construcció. Perquè darrera del sector de les empreses, etcètera, hi han molts treballadors i
treballadores que gràcies a aquest sector i gràcies a la construcció també mengen cada dia
del mes.
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Per tant també dir una altra qüestió, que és que, a mi també em sembla Sra. González con
todo mi cariño, si la Generalitat de Cataluña no hace el CAP de la Florida y no hace el CAP
de Sant Josep y no hace los equipamientos que tienen que hacer, hombre, vayamos de la
mano a decirle a la Generalitat que haga lo que tiene que hacer. No paralicemos una ciudad
porque hay alguien que no hace lo que tiene que hacer. En absoluto de acuerdo con esas
afirmaciones. Al menos es mi opinión, por supuesto. Tan respetable como la suya y la de su
grupo.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 8 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat següent: 15 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 11 vots en contra dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de
Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la
votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal
de Cs, adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació
pel Ple:
ATÈS que la Junta de Govern Local, en la sessió de 14 de maig de 2019, va aprovar
inicialment, el Pla de Millora Urbana (PMU) Rambla del Mig II, a l’àmbit delimitat pel c. de
Cobalt, l’av. de Pau Casals, la ctra. del Mig i la Rbla. de la Marina de l’ Hospitalet de
Llobregat.
ATÈS que, una vegada sotmesa a la preceptiva exposició pública, es van rebre dues
al·legacions, segons Certificat emès pel Vicesecretari-secretari tècnic de la Junta de Govern
Local de data 28 de gener de 2020.
VISTOS els informes dels organismes afectats per llurs competències sectorials, sol·licitats
de conformitat amb el què disposa l’art. 85.5 DL 1/2010 del 3 d’agost, TRLUC.
ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió de data 25 de juny de 2020 va aprovar
provisionalment, amb el quòrum de la majoria absoluta, el Pla de Millora Urbana suara
esmentat.
ATÈS que en data 7 de juliol de 2020 RGE 0365/3123/2020, es tramet a la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació
definitiva.
ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en data 5
d’octubre de 2020, va resoldre suspendre l’aprovació definitiva fins la presentació d’un text
refós, verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient, que incorpori
les prescripcions següents:
-

Cal incrementar la superfície de sòl destinada a equipaments de la proposta
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d’acord amb les previsions de la modificació de PGM vigent.
VISTA la instància de data 4 de novembre de 2020 que ha tingut entrada en el Registre
General amb el núm. 84903/2020, que acompanya el Document Text Refós del Pla de
millora Urbana Rambla del Mig II amb les adequacions assenyales a l’acord adoptat per la
Comissió Territorial d’urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona (CTUAMB) de data 5
d’octubre de 2020.
VISTA la instància de data 3 de desembre de 2020, RGE d’aquest Ajuntament 96416/2020,
que acompanya el Document Text Refós, presentat ja en data 4 de novembre de 2020, que
incorpora les puntualitzacions i millores al redactat de l’esmentat document.
VIST l’informe preceptiu emès per la Secretaria General del Ple de data 13 de novembre de
2020.
VISTOS els informes dels serveis tècnics de l’ADU, on es posa de manifest que han estat
complimentades les prescripcions de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’àmbit metropolità de Barcelona, de data 5 d’octubre de 2020, en tant que s’incrementa la
superfície de sòl destinada a equipaments, així mateix s’han incorporat les consideracions
de l’informe de la Secretària del Ple d’aquest Ajuntament, en tant que el sòl qualificat amb
claus compartides sistema/zona no computa als efectes de les cessions mínimes, es
garanteix l’accés directe des del vial als sòls qualificats com a sistema d’equipaments i es
disposa a l’article 10 de la normativa que les peces d’equipament s’hauran de concretar
mitjançant el corresponent Pla especial de concreció d’usos i paràmetres de l’edificació. Per
tant, el Text Refós que es sotmet a aprovació, dóna compliment de la resolució CTUAMB
abans esmentada.
ATÈS que les modificacions introduïdes en aquest Text Refós no suposen cap canvi
substancial al planejament aprovat al no concorre el requisit exigit a l’art. 112.4 del D
305/2006 de 18 de juliol, Reglament de la llei d’Urbanisme. Tanmateix, els canvis introduïts
son els que anteriorment s’han fet constar en el cos d’aquest dictamen.
VIST l’informe emès pels serveis Jurídics de l’Agència de Desenvolupament Urbà.
VISTA la llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme i el
Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei. El present planejament, en quant
als aspectes substantius i de tramitació es regeix pel DL 1/2010, de 3 d’agost, TLUC.
ATÈS que la competència per a l’adopció de l’acord municipal recau en el Ple de
l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria simple, de conformitat amb l’article 123.1.i) i 2, 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 Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Text Refós del Pla de Millora Urbana (PMU) Rambla del Mig II, a
l’àmbit delimitat pel c. de Cobalt, l’av. de Pau Casals, la ctra. del Mig i la Rbla. de la Marina
de l’Hospitalet de Llobregat, en compliment de les prescripcions de la resolució de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, de data 5 d’octubre de
2020, que incorpora els següents canvis no substancials respecte del document aprovat
provisionalment que es concreten en:
-

S’incrementa la superfície de sòl destinada a equipaments d’acord amb les
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previsions de la modificació de PGM vigent.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’acord primer d’aquest dictamen, així com
l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la resolució de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, de data 5 d’octubre de 2020, per
a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acte administratiu als Tinents d’Alcaldia de Planificació,
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, al Gerent de l’Agència de Desenvolupament Urbà i al Cap de Servei de
Sistemes d’Informació Territorial.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 12 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 12.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA
GENERAL METROPOLITÀ PER A L’AMPLIACIÓ DEL RECINTE DE LA FIRA DE
BARCELONA GRAN VIA, A L’ÀMBIT DELIMITAT PELS CARRERS DE LES CIÈNCIES,
SALVADOR ESPRIU, JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO I AVINGUDA JUAN CARLOS I AL
MUNICIPI DE L’HOSPITALET. AJT/19967/2019

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Brevemente, el posicionamiento respecto al tema de la Fira ha quedado definido. Con todo
el Partido Popular votará a favor, si bien haciendo la consideración que hicimos en el
expediente anterior. Recordando que el Partido Popular está a favor de la ampliación del
recinto de la Fira de Barcelona, pero, en cualquier caso, nosotros entendemos que la crisis
del COVID-19 ha hecho replantearnos nuestro futuro más inmediato.
Por tanto nosotros entendemos que aun estando a favor de esta ampliación, debemos
replantearnos el calendario. Por un lado, por la viabilidad propia de la Fira y por tanto
también por las nuevas modalidades.
Sin ir más lejos, la semana pasada, no sé qué responsables de la Fira hablaban de
implementar nuevas Firas de manera telemática y no presencial para dar cobertura a la Fira
de Barcelona. Por tanto, esos nuevos hábitos, esa nueva modalidad de Fira también hace
replantearnos, en cualquier caso se puede rebajar el calendario para esa ampliación y aun
estando a favor, instamos al gobierno de la ciudad a replantear el calendario. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Yo quería puntualizar algunas cosas del punto anterior. Sr. Belver en alguna ocasión, ya en
la anterior legislatura, ya le he comentado que este grupo municipal no es prisionero de las
decisiones que tomaran otras personas que en aquel momento estaban en los anteriores
grupos municipales.
Nosotros nos hemos presentado a las elecciones con un proyecto de ciudad y en ese
proyecto de ciudad es al que somos perfectamente fieles. Y que lo que vamos a continuar
siendo. En ese proyecto nuevo de ciudad no contemplamos nada de lo que usted está
planteando.
Por lo tanto, si hace casi dos décadas o más, los compañeros de los grupos municipales
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que nos precedieron, decidieron en aquel momento que era positivo para la ciudad tomar
una serie de decisiones, nosotros no lo vamos a cuestionar. Pero nosotros tampoco vamos
a ser prisioneros, en la situación que estamos hoy, con las realidades que tenemos hoy, de
proyectos que realmente son, consideramos que son, nefastos para la ciudad.
Sabemos muy bien quien tiene que hacer los equipamientos, pero primero hacemos los
edificios. Primero densificamos y luego después, si no vienen los equipamientos, pues los
podemos reivindicar. Pero mientras tanto los problemas los seguimos teniendo.
A lo mejor hay que tener la planificación más correcta de la ciudad, planteando primero los
equipamientos y no al contrario.
Bueno paso al siguiente punto, sino no tengo tiempo.
Com ja hem expressat en diverses ocasions en aquest Ple, votarem en contra d’aquest
punt, ja que considerem que els canvis que es produiran respecte a la celebració d’aquest
tipus d’esdeveniments seran considerables.
La pandèmia ha demostrat moltes febleses del nostre sistema i una d’elles, és precisament
el model econòmic basat en les fires i el turisme. Ja dèiem en el seu moment, que aquest
model es sustentava en la hipòtesi de foment del turisme, de les Fires i de les convencions i
seria sempre depenent de les conjuntures globals que mou el turisme i de que Barcelona
continua essent un destí turístic.
La pandèmia ha demostrat precisament això, i tots els sectors econòmics dependents
d’aquest model com comerciants, restauradors i empreses que treballen al voltant de la Fira
han quedat profundament afectats i en una situació econòmica molt delicada. Considerem
que és un error insistir en aquest model econòmic sense negar-ho, caldria un
replantejament.
És irresponsable plantejar inversions d’aquesta magnitud en un model greument afectat i
que ja no tornarà a ser el d’abans de la pandèmia. Però malgrat les dificultats i les
incerteses tenim una oportunitat per reflexionar i projectar aquest model econòmic per a la
ciutat, més sostenible i menys especulatiu.
Aprofitem aquesta oportunitat per a planificar la ciutat que volem a la propera dècada, amb
uns equipaments que veritablement donin resposta a les necessitats dels veïns i veïnes i
amb un full de ruta que ens faci avançar cap a una ciutat econòmica, social i ambientalment
més sostenible. Moltes gràcies.

SR. RUIZ NARVAEZ (Cs)
Me parece que este punto del orden del día del Pleno, se trataba de una modificación
puntual del Pla General Metropolitano, recogía las indicaciones de la Secretaria de Estado
de telecomunicaciones para atender las necesidades de Orange, que había hecho
alegaciones. En este dictamen, ciñéndonos exclusivamente a su contenido, nos vamos a
abstener.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt breu, respecte del dictamen, com deia el Sr. Rainaldo Ruiz, és justament això. En el
seu moment al fer l’aprovació, es va demanar aquest informe, que des de la Conselleria de
Territori se’ns diu, escolti fem un text refós on incorporem l’informe emès per la Secretaria
d’Estat amb les especificacions, perquè allà hi ha un node de comunicacions, el que dèiem
abans de una empresa que té allà un centre de comunicacions i s’ha de preveure el seu
trasllat i la no pèrdua d’aquesta activitat en el sector. Justament, és ni més ni menys que
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això.
Per tant, fer com a element final de la modificació del planejament per poder tenir l’ampliació
de la Fira, tenir això enllestit i per tant ara ja amb informe vinculant i positiu de la Secretaria
d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures, poder tirar endavant aquesta modificació de
planejament. No era res més que això.
Sra. González, yo ya lo sé, usted se enfada cuando yo se lo recuerdo. Hace 20 años no,
hace dos décadas, hace como bastante menos, si se acuerda usted bien, era cuando usted
hacía de asesora a los concejales de su grupo municipal.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sencillamente le contesto al Sr. Belver, le vuelvo a repetir, nosotros somos fieles al proyecto
de ciudad que hemos presentado en estas elecciones y en las anteriores.
Creo que no nos hemos, desde la anterior legislatura, no hemos modificado nada en
absoluto nuestra postura en cuanto al urbanismo de esta ciudad.
Le vuelvo a repetir, en aquel momento ninguno de los tres concejales que estamos en este
momento, hemos votado a este proyecto. En ningún momento. Por lo tanto vamos a dejar
de meternos el dedo en el ojo con algo que sabe que no es cierto.

SRA. ALCALDESSA
En fin, las cosas son como son, no como moltes vegades ens agradaria que siguin. En tot
cas, en aquest tema s’han posicionat tots els grups.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 12 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat següent: 20 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; amb 3 vots d’abstenció dels representants de Cs,
Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i amb 3 vots en contra dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el
moment de la votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup
polític municipal de Cs, adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix
l’article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord
següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació
pel Ple:
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ATÈS que en data 24 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar inicialment
la Modificació del Pla General Metropolità per a l’ampliació del recinte de la Fira de
Barcelona Granvia, a l’àmbit delimitat pels carrers de les Ciències, de Salvador Espriu, de
José Agustín Goytisolo i de l’Avinguda de Joan Carles I d’aquesta ciutat. Aquesta MPGM,
d’iniciativa municipal, va ser sotmesa al tràmit d’informació pública pel termini de dos mesos
mitjançant publicació d’edictes en el BOPB de 2 d’agost de 2019, en el DOGC de 6 d’agost i
en el diari “El Periódico” de data del 12 d’agost de 2019.
ATÈS que en el tràmit d’informació pública es van presentar tres escrits d’al·legacions, un
d’aquest, per part del Sr. A. G. M., actuant en nom i representació de les societats ORANGE
ESPAGNE, S.A.U. i ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. (en endavant
ORANGE).
ATÈS que, en data 22 de gener de 2020, aquest Ajuntament va sol·licitar a la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones i Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, informe previst en l’article 35.2 de la Ley 9/2014, de 9
de mayo, General de Telecomunicaciones (LGTel).
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de febrer de 2020, es van
desestimar les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública, presentades per
les esmentades societats, i es va aprovar provisionalment la MPGM.
ATÈS que contra el referit acord, ORANGE va interposar Recurs de reposició, entre d’altres,
per omissió de la sol·licituds d’informes de l’article 35, punts 2 i 5, respectivament, de
l’esmentada Ley General de Telecomunicaciones.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 25 de juny de 2020, va acordar la
inadmissió a tràmit del recurs de reposició esmentat i va resoldre desestimar la mesura
cautelar sol·licitada.
ATÈS que en data 3 d’agost de 2020, va tenir entrada, en aquest Ajuntament, informe
desfavorable emès per la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en data 31 de juliol
de 2020, amb observacions particulars a la MPGM, en quan que calia que fer referència, a
les infraestructures de telecomunicacions afectades pel planejament en tràmit, al resultat de
l’audiència amb ORANGE i l’oferiment dels emplaçaments alternatius a on instal·lar el node
de telecomunicacions afectat.
ATÈS que per donar compliment a les observacions de l’esmentat informe, en data 13
d’agost de 2020, l’Ajuntament va trametre al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, una Addenda a la
Modificació del Pla General Metropolità per a l’ampliació del recinte de la Fira de Barcelona
Gran Vía, en l’àmbit comprès pels carrers de les Ciències, de Salvador Espriu, de José
Agustín Goytisolo i de l’avinguda de Joan Carles I. que assenyala diferents emplaçaments
alternatius on reubicar les instal·lacions afectades, entre aquest, la finca de titularitat
municipal situada al carrer Salvador Espriu.
ATÈS que en data 13 d’agost de 2020 es va notificar a ORANGE, la Resolució nº
7415/2020, de 12 d’agost, del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Projectes Estratègics i
Econòmics, Joventut i Esports d’aquest Ajuntament, de concessió del tràmit d’audiència de
l’Addenda en compliment de l’art. 34.8 LGTel.
ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, en
sessió de data 7 d’agost de 2020 va adoptar els següent acords:
“-1 Suspendre la tramitació establerta a l’article 98 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei
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5/2020, de 29 d’abril, de la Modificació puntual de Pla General Metropolità per a
l’ampliació del recinte de la Fira de Barcelona-Gran Via, a l’àmbit delimitat pels
carrers de les Ciències, Salvador Espriu, José Agustín Goytisolo i l’avinguda Joan
Carles I de L’Hospitalet de Llobregat, promoguda i tramesa per l’Ajuntament fins que
s’aporti un text refós, per duplicat exemplar, degudament diligenciat, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional, que incorpori les prescripcions
següents:
-1.1 Cal donar compliment a l’informe emès per la Secretaria d’Estat,
Telecomunicacions i infraestructures digitals de data 31 de juliol de 2020 i d’acord
amb el mateix recaptar nou informe vinculant de la mateixa Secretaria d’Estat,
Telecomunicacions i infraestructures digitals.
-2 Indicar a l’Ajuntament que en la fase de redacció dels projectes constructius o
mesures de gestió que correspongui, caldrà tenir en compte les consideracions de
l’informe de l’Autoritat del Transport Metropolità de 19 de novembre de 2019”
VISTA la instància presentada per ORANGE, en data 7 de setembre de 2020 adjuntant
escrit d’al·legacions.
ATÈS que en data 15 de setembre de 2020, l’Ajuntament va trametre a la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, instància sol·licitant l’emissió d’informe favorable pel compliment de les observacions
recollides en l’informe de 31 de juliol de 2020, adjuntant, de nou, l’Addenda redactada i
l’escrit d’al·legacions presentat per Orange.
VIST l’informe emès per la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, de data 16
d’octubre de 2020, favorable a la MPGM per a l’ampliació del recinte firal de la Fira
Barcelona-Granvia.
VISTA la instància presentada per FIRA 2000 SA, de data 27 d’octubre de 2020, de
sol·licitud d’incorporació al Text Refós l’adequació de l’alçada lliure mínima sota la passera
de connexió.
VIST el Document Text Refós de la MPGM per a l’ampliació del recinte de la Fira de
Barcelona Gran Via, a l’àmbit delimitat pels carrers de les Ciències, Salvador Espriu, José
Agustín Goytisolo i l’avinguda Joan Carles I de l’Hospitalet de Llobregat que incorpora
l’addenda redactada en compliment de l’informe de la Secretaria d’Estat de
Telecomunicaciones.
VIST l’informe preceptiu emès per la Secretaria General del Ple de data 12 de novembre de
2020.
VISTA la instància de data 2 de desembre de 2020, RGE d’aquest Ajuntament 95739/2020,
que acompanya el Document Text Refós, presentat ja en data 30 d’octubre de 2020, que
incorpora les puntualitzacions i millores al redactat de l’esmentat document.
VIST els informes emesos pels Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà de
compliment de les prescripcions de la CTUAMB i d’adequació a les puntualitzacions i
millores al redactat del document Text Refós indicat a l’informe de la Secretaria General i
que es concreten en els següents punts:
a. Text refós de la MPGM en relació al compliment de l’acord de la CTUAMB.
1. a) S’incorpora l’informe favorable de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions, de
16 d’octubre de 2020, com annex 9 als efectes de donar compliment a l’acord de
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la CTUAMB.
S’incorpora al punt 5 de l’article 9 de les NNUU de la MPGM que caldrà tenir en
consideració les indicacions contingudes en l’informe de la Secretaria d’Estat de
Telecomunicacions.
b) S’inclou en el document 3, Avaluació Econòmica i Financera i en el document 4,
Informe de sostenibilitat econòmica i financera, la valoració del trasllat del node de
comunicacions afectat.
2. S’ha incorporat a l’apartat, Antecedents, el redactat de la segona observació de
l’acord de la CTUAMB, així mateix, s’incorpora l’informe de la ATM, com annex 8
del document. S’afegeix un nou apartat 7 en relació a la prescripció de l’informe de
la ATM.
b. S’incorpora al text refós de la MPGM la reducció de l’alçada lliure mínima sota la
connexió elevada.
a) La idoneïtat de l’alçada lliure sota la passera queda justificada a la memòria del
PGM, tal i com queda justificat al punt b) de l’apartat 1.09 de la Memòria.
b) Es justifica que la modificació de l’alçada lliure de la passera en el sistema 5/7c
no afecta a la funcionalitat dels espais lliures adjacents.
ATÈS que les modificacions introduïdes en aquest Text Refós no suposen cap canvi
substancial al planejament aprovat al no concorre cap dels requisits exigits a l’art. 112.2 del
D 305/2006 de 18 de juliol, Reglament de la llei d’Urbanisme.
VIST l’informe emès pels serveis Jurídics de l’Agència de Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 96, 97, 98, 85 i concordants del Text Refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d’Urbanisme i resta
de la normativa concordant. La present Modificació puntual de PGM, en quant al seu
aspecte substantiu i de tramitació, es regeix pel DL 1/2010, de 3 d’agost, TRLUC, en
aplicació de la disposició transitòria tercera a) del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre,
de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.
ATÈS que la competència per l’adopció dels acords recau en el Ple Municipal, amb el
quòrum de la majoria absoluta, conforme disposa l’article 123.1.i) i 2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases i del Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Text Refós de la Modificació del Pla General Metropolità per a
l’ampliació del recinte de la Fira de Barcelona Gran Via, a l’àmbit delimitat pels carrers de
les Ciències, Salvador Espriu, José Agustín Goytisolo i l’avinguda Joan Carles I de
l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord amb còpia de l’expedient
administratiu, a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació Definitiva.
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TERCER.- COMUNICAR els acords precedents al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, a la Direcció de Serveis de Sistemes d’Informació
Territorial i a la Gerència de l’Agència de Desenvolupament Urbà.
QUART.- NOTIFICAR als precedents acords a FIRA 2000 SA.”

ACORDS COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 13 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
ACORD 13.- APROVAR L’ADDENDA AL CONVENI DE COLABORACIÓ AMB L’AREA
METROPOLITANA DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ DELS AJUTS
COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER ALS/ A LES
ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI PER AL CURS 2020-2021. AJT/61041/2020

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Muy brevemente, nosotros votaremos a favor de esta adenda de colaboración para el tema
de las ayudas comedor. En cualquier caso, creo que especialmente en este curso son más
necesarias que nunca, la situación de las familias ha hecho que muchas de ellas se vean
con serias dificultades, no solamente afrontar el día a día, si no que en este caso, el tema
de comedor de sus hijos, por tanto nosotros nos congratulamos y votaremos a favor.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Bona tarda a tothom. També molt breument, perquè crec que coincidirem bastant amb els
posicionaments i per no repetir. Evidentment votarem també a favor i destacar que és
rellevant per a molts infants i famílies poder disposar d’aquests ajuts complementaris als
ajuts individuals de menjador o les beques menjador que ja es van signar amb l’Àrea
Metropolitana al 2019.
Aquest curs 2020-2021 tornarem a patir d’una forma més acusada les conseqüències
econòmiques i socials de la pandèmia i tota despesa o ajuda perquè ningú no es quedi
sense un plat de menjar, és vital.
Tant important, aquí sí que ho vull dir, que és la seva proposta aprovada en el Ple, com la
posterior gestió perquè efectivament aquests ajuts arribin en temps i forma a tothom qui ho
necessita. Votarem a favor del conveni de col·laboració.

SR. RUIZ NARVAEZ (Cs)
En relación con el acuerdo número 13 del Convenio de colaboración con el Área
Metropolitana de Barcelona para la gestión de las ayudas complementarias de becas
comedor para los alumnos y alumnas escolares del municipio para el curso 2020 2021,
comentarles una serie de datos. La encuesta de condiciones de vida publicada este pasado
junio por el Instituto Nacional de Estadística señala un aumento de casi un punto porcentual
en la tasa de pobreza infantil, situándose en el 30,3% en el 2019. Como manifiesta el INE,
uno de cada tres niños, se encuentra en situación de pobreza y exclusión social en España.
Una cifra que por primera vez se incrementa des de 2014.
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Es importante destacar que este dato, es pre COVID-19, por tanto, si no se tomas medidas
es posible que en los próximos años el incremento sea todavía mayor. Cómo pone de
manifiesto el propio dictamen sobre la pobreza infantil, es muy alta. Esta situación los
determina como un colectivo con escasas posibilidades de salir de una situación de
exclusión. La pobreza de los niños impacta directamente sobre su desarrollo cognitivo, su
éxito escolar y bienestar psicológico. Un diagnóstico como éste, desgarrador, que como
sociedad nos deberíamos revelar ante una situación de injusticia, de este calado.
Todos, todos deberíamos reflexionar sobre cuáles son las prioridades y ésta sin ninguna
duda debe ocupar el primer lugar. No caben excusas, es inadmisible. Como explica
UNICEF, el comedor escolar se ha convertido en la oportunidad para muchos niños, cuyas
familias atraviesan dificultades económicas, en una comida nutritiva, adecuada para su
edad. En algunos casos la única.
El gobierno municipal tendrá un aliado en Ciudadanos para sacar adelante políticas para
minorar la situación de injusticia social y en especial algunas tan graves como la pobreza
infantil.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
D’Esquerra Republicana simplement manifestar el nostre vot favorable en aquest punt.
Gràcies.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC)
En tot cas, agrair el vot favorable a tots a aquest conveni que, com vostès saben, és un
instrument ja malauradament molt habitual en els darrers anys. Gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 13 de l’ordre del dia, que
s’aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, estant absent
el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se, amb
el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en exercici
de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3 de juliol de 2020,
aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple.
ATÈS que mitjançant Acord de Ple Municipal adoptat en sessió de data 20 de desembre de
2019, es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat i l´Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’assignació dels ajuts complementaris
als ajuts individuals de menjador per als/ a les alumnes de les escoles del municipi per al
curs 2019-2020. Acord que va ser aprovat pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona en sessió de 17 de desembre de 2020. El Conveni es va signar en data 23 de
desembre de 2019.
ATESA la situació de greu crisi econòmica que s’està vivint i la repercussió que aquesta
està tenint en les possibilitats d’ingressos familiars per fer front a la cobertura de necessitats
primàries, ha fet, d’una banda, augmentar el nombre de famílies que pateixen aquesta
situació de desavantatge social i, d’altra, una repercussió en el desenvolupament dels
infants i la cobertura de la seva alimentació.
Les persones peticionàries de l’ajut de menjador pateixen dificultats socials i econòmiques
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greus i les dotacions econòmiques que hi assigna la Generalitat de Catalunya són
insuficients per atendre totes les peticions i cobrir totes les necessitats, molts d’aquests/es
alumnes reben ajudes socials directament de l’Ajuntament de L’Hospitalet, que es destinen
a complementar els ajuts atorgats pel Departament d’Ensenyament gestionades per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, al no poder assumir les famílies el cost del menjador escolar.
ATÈS que la correlació entre pobresa i infància és molt alta i, en la mesura que impedeix
donar oportunitats als infants, els determina com a col·lectiu amb escasses possibilitats de
sortir de la situació d’exclusió, és a dir, que els condemna a la cronificació. La pobresa dels
infants té un fort impacte en el desenvolupament cognitiu, en l’èxit escolar i en el benestar
psicològic futur.
ATÈS que l’acord 8è del conveni preveu la possibilitat de pròrroga mitjançant addenda al
conveni.
ATÈS que per Acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de novembre de
2020, es va aprovar la justificació del Conveni entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat i l´Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’assignació dels ajuts municipals
complementàries dels ajuts de menjador per als/a les alumnes de les escoles del municipi
de L’Hospitalet de Llobregat per al curs 2019-2020, per un import de 945.502,83 €.
VIST l’informe tècnic favorable per a la seva aprovació emès per la Cap de Servei de la
Benestar Social.
VISTA la Provisió emesa pel Tinent d’Alcaldia de l´Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, que dóna inici al corresponent expedient.
VISTA la minuta de la primera addenda per la qual les parts acorden ampliar la vigència del
conveni signat el 23 de desembre de 2019, amb la modificació d’alguns dels seus acords
per tal de mantenir aquests ajuts complementàries de menjador per al curs 2020-2021.
VIST l’informe jurídic emès per l’Assessora Jurídica del Servei.
VIST l’informe preceptiu, conjunt, de la Secretaria general del Ple i de la Intervenció
municipal que figuren incorporats a l’expedient amb núm. de document 623149/2020, de
data 02/12/2020.
ATÈS que consta a l’expedient document acreditatiu de l’existència de crèdit pressupostari
per cobrir les obligacions que es deriven del present expedient.
L’òrgan competent per a l’aprovació dels presents acords, es el Ple Municipal de conformitat
amb el que disposa l´art. 123.1.j) de la LRBRL i l’art. 174.5 TRLRHL, per raó de la quantia,
de conformitat amb l’art. 22.1.c) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2020.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta de l´addenda al Conveni entre l’Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat i l´Àrea Metropolitana de Barcelona signat el 23 de desembre de 2019, per a la
gestió dels ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi per al curs 2020-2021, amb el tenor literal següent,
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET I L´ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER A
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L’ASSIGNACIÓ DELS AJUTS COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE
MENJADOR PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI PER EL CURS
2020-2021.
REUNITS
.../...
MANIFESTEN
I.

Que mitjançant Acord de Ple Municipal adoptat en sessió de data 20 de desembre
de 2019, es va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i l´Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’assignació dels
ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi pel curs 2019-2020.
El conveni es va signar per les parts en data 23 de desembre de 2019.

II. Que l’acord 8è del conveni preveu la possibilitat que les parts, per mutu acord,
podran prorrogar la vigència d´aquest conveni, mitjançant l´aprovació i signatura de
les corresponents addendes per a posteriors cursos escolars.
III. Que davant la voluntat d’ambdues parts de prorrogar l’esmentat conveni pel curs
2020-2021, convenen
ACORDAR
PRIMER.- PRORROGAR el conveni entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i
l´Àrea Metropolitana de Barcelona per l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts
individuals de menjador per als alumnes de les escoles del municipi pel curs 2020-2021.
SEGON.- Fixar l’aportació municipal total pel curs 2020-2021 en la quantitat de
1.600.000,00 €, establerta a l’acord 4rt del conveni, en el sentit següent:
“L’aportació d’1.600.000,00 € es desglossada de la forma següent:



600.000,00 € per a l’exercici 2020.
1.000.000,00 € per a l’exercici 2021.

Les aportacions relatives a l’exercici 2021 restaran subordinades al crèdit de l’exercici,
autoritzat en els pressupostos municipals.”
TERCER.- Fixar la distribució de les quantitats a aportar durant el curs escolar
2020/2021, establertes en l’acord 5è del conveni, en el sentit següent:
“Per tal de garantir l’efectivitat dels pagaments en les dates previstes, per atendre
puntualment els abonaments a les escoles del municipi dels ajuts complementaris que es
financen amb recursos municipals, l’Ajuntament de L’Hospitalet transferirà a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona durant el curs 2020-2021 les següents quantitats:
 600.000,00 euros a la aprovació del conveni, i abans del 31 de desembre de
2020, les quals es destinaran a atendre el pagament dels ajuts complementaris
corresponents al primer trimestre del curs.
 500.000,00 euros, durant els primers 15 dies del mes de febrer de 2021,
quantitat que es destinarà a atendre el pagament dels ajuts complementaris
corresponents al segon trimestre del curs.
 La quantitat restant, fins el màxim de 500.000,00 €, es farà efecti a abans del 30
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de juny de 2021, i es destinarà a atendre el pagament dels ajuts complementaris
corresponents al tercer trimestre de curs.”
QUART.- Fixar la justificació de les quantitats aportades pel curs 2020/2021,
establerta a l’acord 7è del conveni, en el sentit següent:
“L´Àrea Metropolitana de Barcelona haurà de justificar l’aplicació de la dotació rebuda
davant l’àrea gestora i/o àrea territorial corresponent, presentant certificació de la
seva Intervenció amb el total dels pagaments efectius amb càrrec a les aportacions
econòmiques municipals realitzades, abans de finalitzar el mes de juliol de 2021, i de
conformitat amb les previsions que s´indiquen a continuació.
L´Ajuntament de l´Hospitalet abonarà les quantitats acordades prèvia presentació del
llistat nominatiu dels beneficiaris amb els imports dels ajuts concedits per part de
l´Àrea Metropolitana de Barcelona referits a cadascun dels períodes trimestrals, de
conformitat en el següent calendari:
 Un cop aprovada la liquidació de la despesa del curs anterior, es transferirà la
quantitat de 600.000 € en el moment d´apro ació del con eni, despesa que
s´haurà d´acreditar dins del primer trimestre, i com a molt tard abans del 31 de
gener de 2021.
 La quantitat de 500.000 € serà transferida al mes de febrer de 2021, despesa
que s’haurà d´acreditar dins del segon trimestre de 2021.
 La quantitat restant, fins el màxim de 500.000,00 €, serà transferida abans de
finalitzar el mes de juny de 2021, una vegada l´AMB hagi notificat l´adjudicació i
el reajustament de la despesa de l´últim trimestre.
La liquidació final de les quantitats atorgades, junt amb la justificació de l´últim
trimestre de curs, amb indicació del número total d´ajuts i l´import final adjudicat, es
comunicarà dins del mes següent a la recepció del pagament de la darrera aportació.
Cas que les quantitats justificades no arribin a la totalitat de les dotacions transferides,
es procedirà per l´Àrea Metropolitana de Barcelona al reintegrament de l´eventual
excedent a l´Ajuntament abans del 30 de setembre de 2021”.
CINQUÈ.- S’entenen per modificats els acords 4rt, 5è i 7è del conveni que determinen
les aportacions econòmiques, en els termes que es recullen en aquesta addenda. I es
mantenen en els seus propis termes la resta de condicions convenials amb les
adaptacions temporals que pertoquin.
I en prova de conformitat, ho signen ambdues parts per duplicat i a un sol efecte, en
el lloc i la data indicats en l’encapçalament.”
SEGON.- APROVAR una despesa total per import de 1.600.000,00 € amb càrrec a:


Exercici 2020 per import de 600.000,00 € segons RC núm. 200045688 expedida per
la Intervenció General en data 20 de novembre de 2020, amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria 06.2311.480.00.01.



Exercici 2021 (9 mesos) per import de 1.000.000,00 € que anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària 06.2311.4800001 número de desconcentració
200032864R de l’exercici 2021, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient que contempli el pressupost que s’aprovi de conformitat a 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.
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TERCER.- AUTORITZAR la modificació dels percentatges referits a l’apartat 3r de l’art. 174
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- FACULTAR indistintament a l’alcaldessa, Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ i al
Tinent d’alcaldia de l´Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos Humans Sr. JESÚS
HUSILLOS GUTIÉRREZ, per a la signatura de tots els documents necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.
CINQUÈ.- Publicar l’addenda, un cop signada, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en compliment del que determina l’article 11.3.b) de la Llei 4’/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic i publicar les dades del conveni que preveu l’article 14.1
en relació a l’article 8.1.f) i i) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
SISÈ.- Posar aquest acord en coneixement de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
SETÈ.- COMUNICAR el present acord al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials
i Recursos Humans, a la Intervenció General, a la Secretaria General, a la Tresoreria
Municipal, al Servei de Comptabilitat, a la Direcció de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans, al Servei de Programació i Pressupostos, al Servei de Benestar Social i
a la Secció Administrativa i de Suport a la Gestió de l’Àrea de Benestar.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 14 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 14.- ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
DIVERSOS EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DELS
ANIMALS (DUR L’ANIMAL SENSE LLICÈNCIA), PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS
RESPECTIVAMENT. AJT/51502/2020

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna paraula, crec que no. Passem al punt 15.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 14 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat següent: 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de
LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3 vots
d’abstenció dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal
de Cs, adoptant-se l’acord següent:
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“El inent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en exercici de les
facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les
facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389, de 3 de juliol de 2020, publicat
al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la aprovació del Ple:
VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana i/o les
actuacions fetes pel Negociat de Protecció dels Animals per infraccions en matèria de
tinença de gossos potencialment perillosos on es constataven els següents fets constitutius
d’infracció de l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet
de Llobregat (BOPB 9/05/2019):


Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba
tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença
d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).

VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es van iniciar
mitjançant Resolució del Tinent d´Alcaldia de l´Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca
d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/05/2019).
El Ple, a proposta del inent d’Alcaldia de l’Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els següents
fets:
Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba tipificada
a l’article 51 m) de l´Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença d´animals de
l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019), en relació als següents expedients:
NºEXPEDIENT: AJT/30275/2020
DNI/NIE: ***7555**
Resolució d’Inici: 6517/2020 de 09/07/2020
Data d´incoació: 09/07/2020
Infracció: Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba
tipificada a l’article 51 m) de l´Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença
d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51 m) de l´Ordenança reguladora
de la protecció, control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51 m) de l´Ordenança reguladora de la
protecció, control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
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NºEXPEDIENT: AJT/30272/2020
DNI/NIE: ***0234**
Resolució d’Inici: 6516/2020 de 09/07/2020
Data d´incoació: 09/07/2020
Infracció: Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba
tipificada a l’article 51 m) de l´Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença
d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51 m) de l´Ordenança reguladora
de la protecció, control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51 m) de l´Ordenança reguladora de la
protecció, control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/30199/2020
DNI/NIE: ***3569**
Resolució d’Inici: 6297/2020 de 01/07/2020
Data d´incoació: 01/07/2020
Infracció: Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba
tipificada a l’article 51 m) de l´Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença
d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51 m) de l´Ordenança reguladora
de la protecció, control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51 m) de l´Ordenança reguladora de la
protecció, control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/30286/2020
DNI/NIE: ***8297**
Resolució d’Inici: 7874/2020 de 17/09/2020
Data d´incoació: 17/09/2020
Infracció: Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba
tipificada a l’article 51 m) de l´Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença
d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51 m) de l´Ordenança reguladora
de la protecció, control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51 m) de l´Ordenança reguladora de la
protecció, control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels fets
provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER.- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a ingressar a
una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de pagament que rebran
pròximament, els imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca
de pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20%
de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període oluntari, mitjançant el Registre
General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de manera
automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran de resolució
expressa i l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient, al Servei
de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tesoreria i a la Intervenció.
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CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 15 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 15.- ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
DIVERSOS EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DELS
ANIMALS (DUR L’ANIMAL SENSE MORRIÓ O DESLLIGAT), PER UN IMPORT DE
300,52 EUROS RESPECTIVAMENT. AJT/51673/2020

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna paraula, crec que no. Passem a l’àrea d’Educació, Innovació i Cultura.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 15 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat següent: 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de
LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3 vots
d’abstenció dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal
de Cs, adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d´Alcaldia de l´Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en exercici de
les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les
facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389, de 3 de juliol de 2020, publicat
al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la aprovació del Ple:
VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per
infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos on es constataven els
següents fets constitutius d’infracció de l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença
d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/05/2019)


Trobar-se gossos potencialment perillosos en llocs públics sense morrió o
deslligats.

VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es van iniciar
mitjançant Resolució del Tinent d´Alcaldia de l´Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca
d’al·legacions, documents o justificacions.
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VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/05/2019)
El Ple, a proposta del Tinent d´Alcaldia de l´Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els següents
fets:


Trobar-se gossos potencialment perillosos en llocs públics sense morrió o deslligats,
en relació als següents expedients:

NºEXPEDIENT: AJT/32975/2020
DNI/NIE: ***5758**
Resolució d’Inici: 6825/2020 de 21/07/2020
Data d´incoació: 21/07/2020
Conducta: Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública o sense morrió
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50dd) de l´Ordenança reguladora
de la protecció, control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.dd) de l´Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/27249/2020
PASSAPORT: **4811**
Resolució d’Inici: 6215/2020 de 29/06/2020
Data d´incoació: 29/06/2020
Conducta: Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública o sense morrió
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50dd) de l´Ordenança reguladora
de la protecció, control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50. dd) de l´Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/29509/2020
DNI/NIE: ***9746**
Resolució d’Inici: 6284/2020 de 01/07/2020
Data d´incoació: 01/07/2020
Conducta: Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública o sense morrió
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50dd) de l´Ordenança reguladora
de la protecció, control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50 dd) de l´Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/7288/2020
DNI/NIE: ***2349**
Resolució d’Inici: 6457/2020 de 07/07/2020
Data d´incoació: 07/07/2020
Conducta: Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública o sense morrió
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Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50dd) de l´Ordenança reguladora
de la protecció, control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50 dd) de l´Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/34146/2020
PASSAPORT: **2456**
Resolució d’Inici: 7866/2020 de 17/09/2020
Data d´incoació: 17/09/2020
Conducta: Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública o sense morrió
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50dd) de l´Ordenança reguladora
de la protecció, control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50. dd) de l´Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d´animals de l´Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 300,52.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels fets
provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER.- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a ingressar a
una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de pagament que rebran
pròximament, els imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca
de pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20%
de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període oluntari, mitjançant el Registre
General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de manera
automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran de resolució
expressa i l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient, al Servei
de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 16 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
EDUCACIÓ, INNOVACIÓ I CULTURA
ACORD 16.- APROVAR DEFINITIVAMENT, AMB RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS,
EL REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET.
AJT/20969/2018

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Desde el Partido Popular nos vamos a abstener de esta aprobación definitiva del
reglamento del Consell Educatiu de L’Hospitalet porque, aun estando a favor en términos
generales respecto al funcionamiento, para nosotros hay temas más importantes que
determinan también el voto.
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Creemos que desde el Consell Educatiu de L’Hospitalet se debe velar también por los
derechos tanto de profesores como de los alumnos en materia lingüística.
Si bien es cierto que la competencia es de la Generalitat de Cataluña, es la administración
competente la que propiamente debe velar por estos derechos, a la vista está, cual es la
actuación por parte de la Generalitat.
Pero también tenemos nuestras dudas respecto al gobierno municipal, máxime cuando se
acaba de aprobar una ley, como es la Ley Celaá, en la que los derechos lingüísticos quedan
en entredicho.
Por tanto, el Partido Popular, puramente de funcionamiento, entendemos que es positivo
este reglamento pero en cualquier caso, pues en materia lingüística, creemos que no
contribuirá a fomentar el bilingüismo y a velar por los derechos tanto de profesores, como de
padres, como alumnos. Por tanto, nos vamos a abstener.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Votarem aquest dictamen a favor. Ja vam aprovar al febrer d’aquest any l’aprovació
provisional del reglament del Consell Educatiu per unanimitat. Perquè hi havia una
consideració transversal tant dels grups municipals com de les entitats que formen part del
Consell Educatiu que calia una revisió, una adaptació del reglament orgànic del Consell
aprovat el 2012.
Les necessitats a les que hem de fer front a l’àmbit educatiu el 2020 són ben diferents, les
formes de relacionar-nos, de defensar l’educació, fins i tot els objectius i procediments
educatius han anat variant i continuaran canviant. Evidentment els reglaments que regulen
la seva aplicació, ho han de fer en la mateixa mesura per tal de disposar d’eines
actualitzades per poder fer front als reptes educatius de la nostra ciutat. Res més. Votarem
a favor.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
EL Consell Educatiu, com bé saben, és un espai de debat i decisió sobre els aspectes que
tenen a veure amb l’educació a la nostra ciutat.
En atenció a la gran importància d’aquest òrgan era necessari que el reglament fos
actualitzat per adaptar-se a la normativa vigent, així com a les noves necessitats i els reptes
educatius de L’Hospitalet.
Per això mateix des d’Esquerra Republicana el que vam fer, va ser presentar al·legacions al
text aprovat inicialment per fer que aquest reglament permetés al Consell la possibilitat de
recollir propostes, fomentar el debat, fer seguiment i decidir sobre polítiques educatives a la
ciutat. Facilitar la comunicació per mitjans electrònics, que en els darrers mesos s’ha vist
que és quelcom imprescindible o preveure com a infraccions les expressions masclistes o
LGTBIfòbia.
Unes al·legacions que celebrem que s’hagin estimat en la seva gran majoria. Per això
mateix, tot agraint la tasca que ha fet la comissió redactora i tots els treballadors i
treballadores de l’àrea d’Educació, d’Esquerra Republicana votarem a favor del text que
previsiblement serà el nou reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet. Moltes gràcies.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Només volia agrair el posicionament de vot favorable dels diferents grups i també la feina
feta precisament pels treballadors que comentava el responsable d’Esquerra Republicana.
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Hi havia necessitat d’actualització d’aquest reglament i que a més ells també s’han implicat,
precisament aportant la seva visió i les seves propostes. Crec que aquest reglament que
s’aprovarà avui recull el sentiment i la voluntat no només dels grups municipals, sinó
evidentment, també dels col·lectius que en formen part. Perquè al final aquest consell ha de
ser una eina que ens permeti millorar el sistema.
Y evidentemente no me puedo estar de decirle a la Sra. Esplugas, que ustedes aprovechan
cualquier oportunidad para hablar de su libro. Lo entiendo cuando más allá no hay nada.
Pero de verdad, intentar mezclar el tema lingüístico o la política lingüística, o la Ley Celaá
con un reglamento de funcionamiento del Consell Educatiu de la ciudad de L’Hospitalet, yo
creo que realmente está fuera de contexto. Muchas gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 16 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat següent: 25 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de
Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 1 vot d’abstenció de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació, estant
absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptantse, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3 de juliol de 2020, aquest
darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de novembre de 2019, va
aprovar la memòria d’impacte normatiu i el projecte de reglament pel qual es modifica
l’actual reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet.
VIST que la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de febrer de 2020 va
aprovar deixar sense efecte l’aprovació de data 6 de novembre de 2019 i aprovar el projecte
de Reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet.
VIST que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 26 febrer de 2020, va aprovar
inicialment el Reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet.
ATÈS que l’acord d’aprovació inicial del projecte de Reglament juntament amb el
text del mateix va ser publicat, en virtut del que disposa l’article 63.2 del ROAS, al Butlletí
Oficial de la Província de data 11 de març de 2020, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en data 11 de març de 20202, al diari “El Periòdic”, en data 11 de març de 2020 i
exposat al públic en el Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació des del dia 12 de març al 10
de juliol de 2020.
VIST que durant el termini d’exposició pública, segons consta al Certificat incorporat
a l’expedient, les úniques al·legacions presentades son les del Grup Polític Municipal ERCAM de L’Hospitalet de Llobregat, el dia 11 de juny de 2020 (Assentament E/42844/2020)t.
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VIST l’informe tècnic-jurídic emès per la cap d’Unitat Ciutat Educadora, la cap de
Servei d’Educació i el Tècnic Assessor Jurídic, en data 23 d’octubre de 2020, de resolució
de les al·legacions presentades.
VIST l’informe conjunt de la Intervenció General i de la Secretaria General del Ple.
IGM 180/2020 i SGPL’H 43/2020, respectivament, on s’emet proposta de resolució definitiva
de les al·legacions presentades, que literalment diu:
“I) FONAMENTS JURIDICS I DE FET:
A) L’exposició pública del reglament
De conformitat amb el que disposa l’article 70.2 de la LRBRL i l’article 178.1.b) del
TRLMRLC les ordenances i reglaments municipals s’han d’exposar al públic un cop
aprovades inicialment per termini mínim de 30 dies hàbils perquè es puguin presentar
reclamacions i suggeriments.
L’acord d’aprovació inicial es va adoptar pel ple municipal en sessió de 26 de febrer de
2020, i els anuncis en el BOPB, DOGC i diari es van publicar l’11 de març de 2020.
Amb motiu de la Declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
derivada del Covid-19 efectuada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en aplicació de
les Disposicions addicionals segona, tercera i quarta, es va disposar la suspensió
automàtica, amb caràcter general dels termes i terminis processals, administratius i de
prescripció i caducitat de drets i accions amb efectes de la seva publicació al BOE número
67 de 14.03.2020; posteriorment el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, publicat al BOE
número 145, de 23.05.2020, als articles 8 a 10 van aixecar la suspensió dels termes i
terminis processals, administratius i de prescripció i caducitat, amb efectes dels dies 4 i 1 de
juny, respectivament.
Per aquest motiu la informació pública de l’aprovació inicial d’aquest reglament té lloc entre
el 12 de març i el 10 de juliol, atès que cal descomptar els període compres entre el 14 de
març i l’1 de juny, per efectuar el còmput de dies hàbils totals.
B) Les al·legacions presentades
De conformitat amb el que disposen els arts. 49 de la LRBRL i 177 i 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (LMRLC) i concordants, l’aprovació definitiva de les ordenances i reglaments
locals exigeix la resolució de les reclamacions i suggeriments presentats durant el termini
d’exposició pública.
Les al·legacions presentades pel regidor Xavier Mombiela del grup polític municipal d’ERC
s’analitzen i resolen a l’informe tècnic-jurídic esmentat als antecedents d’aquest informe,
que figura incorporat a l’expedient, AJT/20969/2018 i es recullen a continuació efectuant
algunes observacions i/o apreciacions:
a. Al·legació núm. 1
Es proposa una addicció al redactat de l’apartat 3 de l’article 2, sobre els objectius:
“3. Generar opinió, recollir propostes i inquietuds, i fomentar el debat en l’àmbit de
l’educació, adreçades a la ciutat i a les institucions.”
A l’informe tècnic-jurídic es proposa estimar la al·legació
L’addició proposada reforça d’alguna manera el caràcter participatiu del Consell, motiu pel
qual es recomana acceptar l’al·legació.
EN CONCLUSIÓ s’estima l’al·legació i es dóna una nova redacció a l’apartat 3.2 de l’article
2.
b. Al·legació núm. 2
Es proposa, en relació a les funcions del Consell establertes a l’article 3, addicionar noves:
“1. Conèixer, valorar i fer el seguiment dels convenis i acords de col·laboració amb els
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organismes educatius, que afecten l’educació dins l’àmbit del municipi.
2. Rebre informació sobre les actuacions municipals ofertes a les escoles, que afecten els
serveis educatius complementaris o extraescolars amb incidència en el funcionament dels
centres docents per tal d’afavorir-ne la qualitat pedagògica, la integració amb l’entorn i la
millora de l’èxit educatiu, i valorar-la.
3. Conèixer i ser consultat sobre la proposta específica de les places escolars que s’han de
crear, transformar o suprimir, així com les propostes d’ubicació i les zones i sectors
d’influència dels centres docents públics i privats concertats, i la distribució equitativa de les
demandes d’escolarització.
4. Conèixer i analitzar el desenvolupament d’accions compensatòries generades pels
diferents contextos de l’alumnat: econòmic, social, cultural i personal.
5. Conèixer, proposar i valorar les normes d’ús dels equipaments escolars en horari no
lectiu, per tal d’aconseguir-ne un rendiment màxim i per facilitar l’obertura de les escoles al
barri com a element de convivència i cohesió social.”
L’informe tècnic-jurídic proposa estimar parcialment la al·legació en el sentit d’acceptar la
proposta pels apartats 2, 3 i 4; parcialment la proposta per a l’apartat 1 i desestimar el
redactat proposat al punt 5 pels motius següents:
L’essència del Consell Educatiu és consultiu i participatiu dels sectors afectats atenent
l’article 14.1 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre:
“Los consejos escolares municipales son los organismos de consulta y participación de los
sectores afectados en la programación de la enseñanza no universitaria dentro del ámbito
municipal”.
Segons indica l’article 17 té les funcions següents: “Els consells escolars municipals han
d’ésser consultats per l’Administració educativa, i també poden ésser consultats pels
ajuntaments respectius, sobre les qüestions següents:
a) Els convenis i els acords de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament i les
institucions i els organismes educatius que afecten l’ensenyament dins l’àmbit del
municipi.
b) Les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius complementaris
i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.
c) Les actuacions que afavoreixen l’ocupació real de les places escolars, amb la finalitat
de millorar el rendiment educatiu i, si s’escau, fer factible l’obligatorietat de
l’ensenyament.
d) L’emplaçament de centres docents dins la demarcació municipal.
e) Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten la conservació,
la vigilància i el manteniment adequats dels centres docents.
f) El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa, especialment
pel que fa a l’adaptació de la programació al medi.
g) Les competències educatives que afecten l’ensenyament no universitari i que la
legislació atorga als municipis.”
Vista la recomanació formulada i atenent la legislació vigent, no hi ha cap motiu per tal no
adequar la redacció de l’esmentat precepte en el sentit en què es proposa a l’al·legació 2, 3
i 4.
La proposta 1 es proposa l’estimació en el sentit en que s’explicita a continuació: Conèixer i
ser consultats sobre els convenis i acords de col·laboració amb els organismes educatius,
que afecten l’educació dins l’àmbit del municipi.
El consell educatiu pot emetre dictàmens o informes que consideri adients per a futures
edicions dels convenis que s’elaborin.
En quant a la proposta 5, s’ha de desestimar pel caràcter típicament consultiu i participatiu
que té el Consell Educatiu tal i com està clarament expressat a l’article 14.1 de la Llei
25/1985. En conseqüència, es proposa la seva estimació parcial.
En relació a al·legació 1 pel que fa al seguiment dels convenis, afegir, que cal tenir en
compte que l’article 49 apartat f) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regimen Jurídic del
Sector Públic, determina com d’existència obligatòria mínima al contingut dels convenis
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determinar quin es el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni
i els compromisos adquirits pels signants, de manera que l’atribució per reglament local
d’aquesta facultat al Consell determinaria una limitació a la activitat convencional de
l’administració en relació a la signatura dels convenis en aquest àmbit material.
EN CONCLUSIÓ s’estimen parcialment els punt 1 i 5 de l’al·legació 2, i s’estimen totalment
els punts 2, 3 i 4.
c. Al·legació núm. 3
Es proposa, en relació a les funcions del plenari establertes a l’article 10, addicionar noves:
“X. Debatre sobre les qüestions relacionades amb l’àmbit educatiu de la ciutat,
X. Plantejar propostes i orientar l’Ajuntament en relació a les competències educatives a
nivell local
X. Fer seguiment i fiscalitzar el treball realitzat a les comissions de treball que depenen del
Consell Educatiu.”
Vista la recomanació formulada i l’art. 10 de la modificació del Reglament del Consell
Educatiu de l’Hospitalet, l’informe tècnic-jurídic proposa l’acceptació parcial segons s’indica
a continuació:
En el primer i segon plantejament, es proposar acceptar les addicions, afegint el següent:

Debatre sobre les qüestions relacionades amb l’àmbit educatiu de la ciutat que li siguin
encomanades en l’àmbit no universitari.

Plantejar propostes i orientar l’Ajuntament en relació a les qüestions en matèria
educativa a nivell local.
En el tercer apartat, no es pot proposar l’acceptació sobre la fiscalització, perquè en les
funcions del Consell Educatiu no li correspon aquesta. Així el redactat quedaria com
segueix:

Fer seguiment del treball realitzat a les comissions de treball que depenen del Consell
Educatiu.
A l’informe tècnic-jurídic es proposa estimar parcialment la al·legació en el sentit d’acceptar
la proposta pels apartats 1 i 2 i es desestima el redactat proposat com a punt 3 si bé
s’ofereix una redacció alternativa substituint l’expressió fiscalitzar per la del seguiment.
EN CONCLUSIÓ s’accepten parcialment les al·legacions i es donen nova redacció de les
funcions del Consell amb una nova numeració dels apartats de l’article 10 del reglament.
d. Al·legació núm. 4
Es proposa modificar la redacció de l’article 14, sobre la composició del Plenari:
Cal aclarir què s’entén per “representació municipal”
L’informe tècnic-jurídic assenyala que aquest article referit a la composició de la Comissió
Permanent de la Formació Professional, no al plenari com s’indica que serà, en tot cas, la
que estableixi el Plenari i, com a mínim hi hauran d’estar representats els sectors següents:
representació municipal, representació de la Generalitat de Catalunya, els centres educatius
que imparteixen l’etapa de la formació professional, les associacions empresarials de la
ciutat, les associacions d’estudiants de la ciutat, les organitzacions sindicals representatives
d’aquest sector i les entitats de la ciutat.
Vista l’observació formulada de l’art. 14 de la modificació del Reglament del Consell
Educatiu de l’Hospitalet, no hi ha cap motiu per tal de no adequar la redacció de l’esmentat
precepte i, en conseqüència, es proposa la seva estimació.
I es proposa rmodificar la redacció de l’article 14 en el sentit següent: “representació
municipal tècnica en les matèries que afecten a la formació professional” atesa que aquesta
comissió té unes funcions d’aquest caràcter.
EN CONCLUSIÓ s’accepta l’al·legació i es dona nova redacció a l’article 14.
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e. Al·legació núm. 5
Es proposa la modificació de l’article 17.4, relatiu a la convocatòria del Plenari del Consell
Educatiu:
“Les convocatòries de les sessions seran notificades pel/per la secretari/ària a tots els
membres amb una antelació mínima de 7 14 dies hàbils abans de la data de celebració, a
excepció de les sessions extraordinàries que seran notificades amb una antelació mínima
de 72 hores. Es promourà la utilització telemàtica de les notificacions, tot i que s’haurà de
garantir sempre que arribi a la totalitat dels membres del Consell. Així mateix la convocatòria
de les sessions es farà pública a la web municipal amb la mateixa antelació.”
L’informe tècnic-jurídic proposa la seva desestimació per entendre que una antelació
mínima de 7 dies hàbils és suficient per realitzar la convocatòria, sense perjudici que es
pugui realitzar amb una major antelació, sempre que sigui possible.
Cal afegir que aquesta determinació es de lliure determinació al reglament, si bé la
suficiència del termini d’antelació en 7 dies hàbils es demostra amb les previsions d’altres
normes legals que regulen el termini mínim d’antelació de les convocatòries dels òrgans
col·legiats de les administracions públiques com l’article 17 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost
del procediment administratiu de Catalunya, que preveu que l’antelació mínima de la
convocatòria dels òrgans col·legiats sigui de 48 hores, llevat de casos d’urgència; i en
relació a les administracions locals el termini de dos dies hàbils que preveu per als plens
municipals l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local.
D’altra banda el termini de 7 dies hàbils, tenint en compta el còmput del termini que
s’estableix a l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Publiques per als períodes computat com a dies hàbils,
converteix aquest termini de 7 dies hàbils en al menys en 9 dies naturals, ja que s’exclouen
del còmput de dies hàbils els dissabtes, diumenges i festius.
EN CONCLUSIÓ es desestima l’al·legació efectuada en relació a l’article 17.4
f. Al·legació núm. 6
Es proposa una addicció i una supressió a l’article 18.3.a) sobre les crides a l’ordre:
“a. Profereixin paraules o emetin asseveracions ofensives per a la dignitat humana, racistes,
xenòfobes, sexistes, masclistes, LGTBIfòbiques, homòfones*, d’apologia o incitació a la
violència, o que atemptin contra els principis de la convivència democràtica.
*El terme homòfon fa referència a aquells mots que es pronuncien igual, però que difereixen
en el seu significat.
A l’informe tècnic-jurídic es fa constar que no hi ha cap motiu per tal no adequar la redacció
de l’esmentat precepte en el sentit en què es proposa a l’al·legació i, en conseqüència,
proposa la seva estimació, tot i efectivament advertir que el terme homòfones recollit a
l’aprovació inicial ha estat un error tipogràfic, la redacció es refereix a homòfobes. Així, el
text es modifica com es relaciona,
a. Profereixin paraules o emetin asseveracions ofensives per a la dignitat humana, racistes,
xenòfobes, sexistes, masclistes, LGTBIfòbiques, homòfobes, d’apologia o incitació a la
violència, o que atemptin contra els principis de la convivència democràtica.
EN CONCLUSIÓ s’estima l’al·legació efectuada en relació a l’article 18.3.a) al qual se li
dóna una nova redacció.
g. Al·legació núm. 7
Es proposa una addicció a l’apartat 3 de l’article 19, sobre l’adopció d’acords del Consell
Educatiu:
“3. Les votacions ordinàries es faran a mà alçada, llevat que afectin a persones o una quarta
part dels/de les membres presents a la sessió sol·liciti una votació nominal o secreta.”
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A l’informe tècnic-jurídic es determina que no hi ha cap motiu per tal no adequar la redacció
de l’esmentat en el sentit en què es proposa a l’al·legació. Entenem que l’al·legació fa
esment a la privacitat de les persones afectades i per aquest motiu no es posa de forma
genèrica sinó individual. En conseqüència, es proposa la seva estimació, tot i que es
modifica el redactat de la manera com es relaciona,
3. Les votacions ordinàries es faran a mà alçada. En cas que afectin a persones de forma
individual o ho sol·liciti una quarta part dels/ de les membres presents a la sessió, es
realitzarà una votació nominal o secreta.
EN CONCLUSIÓ s’estima l’al·legació efectuada en relació a l’article 19.3 al qual se li dóna
una nova redacció.
h. Al·legació núm. 8
Es proposa una addicció a l’apartat 1.b) de l’article 20, relatiu a les actes de les sessions:
b. Nom i cognoms de la Presidència, dels membres que han assistit a la reunió, dels que no
hi han assistit i dels que han excusat la seva absència, tot aclarint a qui representen.
A l’informe tècnic-jurídic es proposa estimar el suggeriment
L’addició proposada, és una practica que es porta a terme habitualment en relació a les
actes de les sessions dels òrgans col·legiats, però res no impedeix acceptar-la i modificar la
redacció de l’apartat.
EN CONCLUSIÓ s’estima l’al·legació efectuada en relació a l’article 20.1.b) al qual se li
dóna una nova redacció.
i. Al·legació núm. 9
Es proposa afegir un nou article dins del Títol II, sobre l’organització i el règim jurídic del
Consell Educatiu, amb el següent redactat:
“Article X: Comunicació
La comunicació i el trasllat de documents que són o seran tractats a les sessions dels
diferents òrgans del Consell Educatiu es farà mitjançant la plataforma LH ON. En el seu
defecte, de manera telemàtica per qualsevol altre mitjà electrònic.”
A l’informe tècnic-jurídic es proposa estimar la al·legació ja que considera que no hi ha cap
motiu per tal no adequar la redacció de l’esmentat en el sentit en què es proposa a
l’al·legació i afegir un nou article amb el redactat següent: “Article X: Comunicació: La
comunicació i el trasllat de documents que són o seran tractats a les sessions dels diferents
òrgans del Consell Educatiu es farà mitjançant la plataforma LH ON, la qual tindrà validesa
de comunicat a tots els efectes, sense perjudici d’emprar altres canals de comunicació,
preferentment de manera telemàtica, per qualsevol altre mitjà electrònic.”
En relació a aquesta al·legació es posen de manifest dues observacions:
- Seria convenient fugir de determinar nominalment quina serà la plataforma en la
qual s’efectuarà la comunicació i/o el trasllat de documents, en tant, que es
considera contrari a la vocació de vigència indefinida de les normes reglamentaries.
Aquest caràcter normatiu i la seva vigència indefinida no s’adiu amb l’evolució de les
tecnologies, per això seria convenient una descripció més oberta fent referència
genèrica als mitjans telemàtics el que permetrà al Consell en cada moment utilitzar
aquella plataforma que millor s’adeqüi a les seves finalitats i necessitats.
-

D’altra banda pel cas que s’estimi aquesta al·legació cal renumerar els articles del
reglament.

EN CONCLUSIÓ: Es considera que no existeix inconvenient en estimar parcialment aquesta
al·legació però es proposa que la nova redacció del precepte s’efectuï des del punt de vista
genèric de manera que limiti l’actuació del Consell, a títol d’exemple:
“Article X: Comunicació: La comunicació i el trasllat de documents que són o seran tractats a
les sessions i les convocatòries a les sessions dels diferents òrgans del Consell Educatiu,
s’efectuaran a la plataforma electrònica que es consideri mes adient en cada moment. Les
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comunicacions electròniques tindran validesa a tots els efectes des de la data, acreditada
per l’operador, de la posada a disposició a la persona destinatària del document o
documents objecte de comunicació.
C) DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA I L’ENTRADA EN VIGOR:
Pel que fa al procediment, l’aprovació definitiva del reglament comporta portar a terme els
tràmits necessaris per a la seva entrada en vigor:
a) L’aprovació definitiva i la resolució de les al·legacions, correspon adoptar-la al Ple
municipal, amb el quòrum de la majoria absoluta (art. 20.3 en relació a l’article
123.1.a) i 123.2 de la LRBRL).
b) Remissió de l’acord d’aprovació definitiva, amb el text íntegre del reglament, a la
Subdelegació del Govern i a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, tal com preveuen els articles 70.2 i 65.2 de la LRBRL,
deixant transcórrer 15 dies hàbils a comptar de la remissió per a la seva publicació
en el BOPB.
c) Publicació del text íntegre en el BOPB, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el
butlletí informatiu local quan n’hi hagi (art. 65 ROAS); així com publicació d’un
anunci en el DOGC que faci referència al BOPB en què s’ha publicat el text íntegre
del reglament.
d) De conformitat amb l’art. 10.1.a) de la LTAIPCAT s’han de fer públiques en el portal
web de l’ajuntament, les normes aprovades en format originari, les seves
modificacions, si s’escau, i les versions consolidades, així com les dades relatives a
l’avaluació de l’aplicació de les normes.
e) Sense perjudici, de conformitat amb l’art. 131 de la LPACAP, es poden disposar
aquells mitjans de publicitat complementaris que l’ajuntament consideri adients.
Finalment cal assenyalar que contra els reglaments i les ordenances municipals no és
possible la interposició de recurs de reposició, en atenció a les determinacions previstes a
l’art. 112.3 de la LPACAP i l’art. 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sens perjudici del procediment d’impugnació
contemplat a l’article 65 de la LRBRL”
VIST que l’article 123.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local atribueix al Ple la competència per aprovar i modificar els reglaments de
naturalesa orgànica, determinant que tindran en tot cas aquesta naturalesa, entre d’altres, la
regulació dels òrgans complementaris i dels procediments de participació ciutadana.
VIST que l’article 123.2 de la mateixa norma estableix que es requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple, per a l’aprovació dels
reglaments orgànics.
El Ple, a proposta del Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades pel Grup Municipal
ERC-AM de L’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb els motius i arguments jurídics que
consten a l’informe conjunt de la Intervenció General i de la Secretaria General del Ple. IGM
180/2020 i SGPL’H 43/2020, respectivament, de data 5 de desembre de 2020, que ha estat
transcrit literalment a la part dispositiva del present acord, donant-se aquí per reproduït.

…/…

189

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Reglament del Consell Educatiu de
L’Hospitalet, que és del tenor literal següent:
“REGLAMENT DEL CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET
I. PREÀMBUL
L’educació és un dret humà fonamental reconegut en la Declaració Universal de Drets
Humans (1948) i com a principi en la Declaració dels Drets de l’Infant, aprovada per les
Nacions Unides l’any 1959. Regulat com a “dret a l’educació” a l’article 27 de la Constitució
Espanyola, ubicat en la secció 1a del capítol 2n del títol primer, que recull els drets
fonamentals i les llibertats públiques, i a l’article 21 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, al
capítol I del títol I, que regula els drets i deures de l’àmbit civil i social. És un dret que obliga
els poders públics a organitzar un sistema educatiu essencialment estructurat com a servei
públic i una activitat permanent que involucra a tots els agents, institucions i organismes que
componen l’activitat educativa, als quals correspon conjuntament la responsabilitat
d’incentivar-la i preservar-la. Els processos d’ensenyament i aprenentatge no només
interessen a la comunitat educativa, és a dir, a l’alumnat, el professorat, les famílies i la
resta d’agents educadors vinculats als centres i al territori, sinó també a tota la ciutadania.
En sessió de Ple de 5 de juliol de 1996, l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar l’adhesió de
la ciutat a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores que té com a principis els d’una
ciutat educadora; és a dir, garantir el dret que tenen tots els habitants d’una ciutat a gaudir
en condicions de llibertat i d’igualtat dels mitjans i oportunitats de formació, entreteniment i
desenvolupament personal que la mateixa ciutat ofereix.
Els ajuntaments han d’exercir amb eficàcia les competències que els corresponguin en
matèria d’educació i han d’establir les polítiques locals que es considerin possibles, avaluarne l’eficàcia i, a més, obtenir els pronunciaments legislatius oportuns d’altres
administracions, estatals o regionals. El compromís de la ciutat ha de saber trobar,
preservar i presentar la seva pròpia i complexa identitat.
La ciutat educadora ha de fomentar la participació ciutadana des d’una perspectiva crítica i
corresponsable. Per això, el govern local ha de facilitar la informació necessària i promoure,
des de la transversalitat, orientacions i activitats de formació en valors ètics i cívics. A més,
ha d’estimular la participació en un projecte col·lectiu comptant amb les institucions i
organitzacions civils i socials, tenint en compte les iniciatives privades i altres formes de
participació espontània. La ciutat ha d’estar al servei integral de les persones i l’Ajuntament
ha d’avaluar l’impacte de les propostes culturals, de lleure, informatives, publicitàries i de
qualsevol altra mena, així com les de les realitats que els infants i joves reben sense cap
mediació.
Fomentar la participació dels diferents sectors socials en l’activitat pública és una acció que
afavoreix la convivència democràtica, ja que promou i garanteix l’exercici dels drets
fonamentals que es defineixen a la Constitució i a l’Estatut d’ Autonomia de Catalunya.
El Consell Educatiu de l’Hospitalet vetlla pel desenvolupament de la persona a través d’una
formació plena, que permeti conformar la seva pròpia i essencial identitat, i que a la vegada
la prepari per participar responsablement en les diferents activitats i instàncies socials
d’acord amb els principis d’una ciutat educadora.
El compromís que el Consell Educatiu de l’Hospitalet adquireix amb els sectors que
representa, els poders públics i la societat en general, queda definit en les funcions que té
adjudicades. La voluntat dels membres del Consell és donar-li compliment, dotar-lo de
contingut i també utilitzar-lo com a instrument que ajudi a optimitzar la qualitat de l’educació
de la ciutat fent extensius els dictàmens que acordi a tots/es els/les ciutadans/es, sense cap
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distinció ni discriminació.
A més, les polítiques i estratègies desenvolupades en l’àmbit de l’educació ocupen com més
va un lloc important en les prioritats, reflexions i propostes dels diferents nivells de govern:
europeu, estatal, autonòmic i local. I entre aquestes prioritats, les referides a la formació
professional es consideren essencials en el desenvolupament d’una societat activa, capaç
de controlar els canvis econòmics, tecnològics, culturals i socials, i fer front als desafiaments
plantejats per una societat i un mercat cada vegada més globalitzat. És per això que el
compromís de la nostra ciutat amb la formació professional es reflecteix també en la mateixa
estructura del Consell Educatiu, amb la creació d’una comissió de treball estable entre els
diferents sectors de la formació professional per tal de planificar l’oferta formativa
professional (formació reglada, ocupacional i continua) del territori, prioritzant la coherència
entre aquesta oferta formativa i les necessitats i demandes de les empreses del municipi i
de l’àrea metropolitana i, en definitiva, potenciar una formació professional adequada i
compatible amb les necessitats canviants del sistema productiu.
El treball de la formació professional a la ciutat té un llarg recorregut. En aquest sentit, a
finals de l’any 2006, i a proposta de les àrees d’Educació i Promoció Econòmica, es va crear
un grup de treball com a espai de relació i coordinació on tractar tots els temes
corresponents a l’àmbit de la formació professional a nivell municipal, i també per estudiar
les ofertes i necessitats formatives i posar-les en relació a les demandes de treball de les
empreses del municipi. El dia 4 de març del 2009, es va constituir el Consell de la Formació
Professional de l’Hospitalet, amb un reglament propi que va entrar en vigor el 14 de gener
del 2009 i que va ser presentat al Ple municipal en la sessió del dia 27 de gener del 2009.
El marc legal de referència del Consell Educatiu de l’Hospitalet, la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, reguladora dels consells escolars, aprovada pel Parlament de Catalunya,
desenvolupada pel Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals
d’organització i de funcionament dels consells escolars municipals, ha estat derogada per la
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya, que preveu la potestat dels municipis
de constituir consells escolars municipals. Estableix com a competència dels ens locals la
participació en el govern dels centres educatius que presten el servei d’educació de
Catalunya, mitjançant la seva presència en els consells escolars, i també en la programació
general de l’ensenyament. A la vegada, enumera les funcions que corresponen als
municipis en relació amb el sistema educatiu, i determina que els municipis poden constituir
consells municipals com a òrgans i instruments de consulta i participació en l’exercici
d’aquestes funcions.
En l’elaboració d’aquest Reglament s’han tingut en compte els principis establerts en la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP) en la seva condició de principis generals del dret. L’art. 129 de la LPACAP, que
sota la rúbrica de “principis de bona regulació”, vincula el procediment d’elaboració
normativa al compliment d’una sèrie de principis: necessitat, proporcionalitat, seguretat
jurídica i eficiència, així mateix, el compliment amb el principi de transparència, atès que
busca fomentar el seu coneixement general d’acord a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tant en el moment
de dissenyar el contingut del Reglament, com a l’hora d’aplicar les previsions que hi inclou,
principis que queden justificats en el text del Projecte de Reglament.
També s’ha tingut especial consideració a la secció 3a del capítol II del títol preliminar de
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic en la regulació dels òrgans
col·legiats, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, que recull en el seu articulat una clara voluntat
simplificadora, i al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1: Objecte i naturalesa
1. L’objecte del Reglament és regular el Consell Educatiu de l’Hospitalet com un òrgan
consultiu i de participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no
universitari dins de l’àmbit municipal de conformitat amb la normativa vigent.
2. Aquest Consell es crea a l’empara de l’article 173 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’educació de Catalunya i els articles 70 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i 62 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.
3. El present Reglament té caràcter orgànic, de conformitat amb el que preveu l’article
123.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Article 2: Objectius
El Consell Educatiu de l’Hospitalet vetllarà per aconseguir els objectius següents:
1. Superar l’àmbit estrictament escolar en coherència amb la carta de ciutats educadores i
amb el Projecte educatiu de ciutat.
2. Participar activament i d’una manera més directa en el seguiment de la política
educativa de la ciutat.
3. Generar opinió, recollir propostes, inquietuds i fomentar el debat en l’àmbit de
l’educació, adreçades a la ciutat i a les institucions.
Article 3: Funcions
El Consell Educatiu, com a òrgan participatiu de la comunitat educativa en l’àmbit no
universitari, té les funcions següents:
1. Conèixer i ser consultats sobre els convenis i acords de col·laboració amb els
organismes educatius, que afecten l’educació dins l’àmbit del municipi.
2. Rebre informació sobre les actuacions municipals ofertes a les escoles, que afecten els
serveis educatius complementaris o extraescolars amb incidència en el funcionament
dels centres docents per tal d’afavorir-ne la qualitat pedagògica, la integració amb
l’entorn i la millora de l’èxit educatiu i valorar-la.
3. Conèixer i ser consultat sobre la proposta específica de les places escolars que s’han
de crear, transformar o suprimir, així com les propostes d’ubicació i les zones i sectors
d’influència dels centres docents públics i privats concertats, i la distribució equitativa de
les demandes d’escolarització.
4. Conèixer i analitzar el desenvolupament d’accions compensatòries generades pels
diferents contextos de l’alumnat: econòmic, social, cultural i personal.
5. Conèixer les normes d’ús dels equipaments escolars en horari no lectiu, per tal
d’aconseguir-ne un rendiment màxim i per facilitar l’obertura de les escoles al barri com
a element de convivència i cohesió social.
6. Ser informat i assessorar, si escau, sobre els programes i actuacions municipals que
afecten les competències obligatòries de l’Ajuntament en el camp de l’ensenyament no
universitari.
7. Ser consultat sobre les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa,
especialment pel que fa a l’adaptació de la programació al medi i amb l’objectiu
d’afavorir el rendiment educatiu.
8. Participar en l’elaboració del Projecte educatiu de ciutat o el Projecte que correspongui a
l’àmbit educatiu de la ciutat.
9. Participar en les accions que es desenvolupin sota els principis de ciutat educadora.
10. Sol·licitar informació a l’administració educativa i a l’administració municipal sobre
qualsevol matèria que els afecti.
11. Elaborar informes i dictàmens, a proposta de les comissions de treball, a les
administracions i als consells escolars d’àmbit superior sobre qüestions relacionades de
la seva competència i, especialment, sobre aspectes rellevants del sistema educatiu.
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12. Fer el seguiment, si és el cas, d’aquelles actuacions o programes educatius establerts
mitjançant els acords i convenis oportuns entre el Departament d’Educació de la
Generalitat i l’Ajuntament de l’Hospitalet.
13. Totes aquelles altres funcions que li atribueixi la normativa vigent.
TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I RÈGIM JURÍDIC DEL CONSELL EDUCATIU
Article 4: Estructura
El Consell Educatiu de L’Hospitalet s’estructura pel seu funcionament en:
 La Presidència del Consell
 El Plenari
 Les comissions
 La Secretaria del Consell
Article 5: La Presidència del Consell
1. La Presidència del Consell Educatiu de l’Hospitalet correspondrà a l’alcalde/essa, que
podrà delegar a favor del/de la regidor/a que tingui atribuïdes les competències en
matèria d’educació.
2. Són funcions de la Presidència:
a. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats.
b. Fixar l’ordre del dia.
c. Representar el Consell Educatiu de l’Hospitalet.
d. Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
e. Totes aquelles altres que la legislació li atorgui.
Capítol I. El Plenari
Article 6: Composició
El Plenari del Consell Educatiu de l’Hospitalet garantirà la participació dels diferents sectors
implicats i estarà integrat pels següents membres:

El/la president/a del Consell.

Els/les vocals.

El/la secretari/ària.
Els/Les vocals de conformitat amb el següent detall:
1. En representació de la corporació municipal:
a. Un regidor/a en representació de cadascun dels grups polítics municipals.
b. Cas que la composició del Ple municipal compti amb regidors/es no adscrits/es,
formaran part del Plenari del Consell en màxim d’un/a, determinat per acord entre
ells/es.
c. Cinc representants tècnics municipals de les àrees de l’Ajuntament que tinguin
atribuïdes funcions en matèria d’educació, de benestar social, participació
ciutadana, promoció econòmica, joventut i esports.
2. En representació de la Generalitat:
a. Dos representants que tinguin atribuïdes funcions en matèria d’educació.
b. Un representant que tingui atribuïdes funcions en matèria de treball, afers socials i
família.
3. En representació de les direccions o titulars dels centres:
a. Sis representants dels/de les directors/es dels centres educatius públics
b. Sis representants dels/de les directors/es dels centres educatius concertats privats,
de les següents etapes: escola bressol, escola infantil i primària, educació
secundària obligatòria, estudis postobligatoris, centre de formació de persones
adultes i centre de règim especial.
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4. En representació del professorat:
a. Sis representants dels/de les mestres i del professorat que formen part dels consells
escolars dels centres educatius del sector públic o dels òrgans similars del sector
privat i/o concertat.
b. Sis representants dels sindicats més representatius del sector a la ciutat.
5. En representació del personal d’administració i serveis:
a. Tres representants del personal d’administració i serveis que forma part dels
consells escolars dels centres educatius.
b. Tres representants dels sindicats més representatius d’aquest sector a la ciutat.
6. En representació dels pares i mares d’alumnes:
a. Sis representants dels pares i mares que formen part dels consells escolars.
b. Sis representants de les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres del
sector públic i del sector concertat/privat que formen part dels consells escolars.
7. En representació de l’alumnat:
a. Sis representants dels/de les alumnes que formen part dels consells escolars del
sector públic i privat.
b. Sis representants de les entitats representatives d’aquest sector a la ciutat.
8. Fins a un màxim de sis membres, entre persones i/o entitats, en atenció a la seva
especial rellevància en l’àmbit de l’educació.
Article 7:Procediment per al nomenament dels/de les membres del Plenari del Consell
Educatiu de l’Hospitalet.
El procediment de constitució i renovació del Consell s’iniciarà per resolució del regidor/a
que tingui atribuïda la competència en matèria d’educació. Tanmateix la seva composició
nominal es concretarà per resolució d’aquest mateix òrgan i recollirà els nomenaments o
els/les vocals escollits conforme al procediment que preveu el títol IV d’aquest Reglament.
Article 8:Mandat del Plenari del Consell Educatiu de l’Hospitalet
El mandat del Plenari del Consell tindrà una durada de 4 anys, coincidint amb el mandat de
la corporació municipal. No obstant això, els/les vocals nomenats/des per elecció es
renovaran per meitats pel procediment establert al títol IV d’aquest Reglament, en acabar el
procés de renovació dels consells escolars de centre.
Article 9:Pèrdua de la condició de membre del Consell i substitució.
A més de, per motiu de finalització del mandat, es perdrà la condició de membre del
Consell, en els supòsits següents:
1. Per renúncia expressa.
2. Per revocació del nomenament efectuada per la persona o entitat que el/la va nomenar.
3. Per cessament disposat per la persona o per l’entitat que el/la va nomenar.
4. Per pèrdua del càrrec que en va motivar el nomenament o elecció.
5. Per deixar de pertànyer al sector al qual representa en el Consell.
6. Per qualsevol altra causa que li impedeixi exercir el càrrec.
La substitució del/de la membre que ha perdut la seva condició es portarà a terme, pel
temps que li restava de mandat, per la persona que designi qui el/la va nomenar, o per
aquella que tingui la condició de suplent, quan es tracti d’un/a membre d’elecció.
Article 10:Plenari. Funcions
Són funcions del Plenari les següents:
1. Aprovar la creació, la composició, la durada, els objectius i el pla de treball de les
comissions de treball.
2. Aprovar la creació, la composició, la durada, els objectius, el pla de treball i escollir els
membres de la Comissió Permanent de la Formació Professional.
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3. Aprovar els programes d’actuació del Consell.
4. Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o actuació que afecti el
camp d’actuació del Consell.
5. Elevar informes i propostes a la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de l’Hospitalet i
a qualsevol altra administració educativa sobre qüestions relacionades amb les seves
competències.
6. Emetre informe amb relació a aspectes genèrics en l’àmbit de la regulació del sistema
educatiu no universitari d’ofici o a requeriment d’altres òrgans municipals.
7. Aprovar la memòria anual del Consell Educatiu composta per les sessions celebrades,
activitats i informes de les comissions de treball.
8. Debatre sobre les qüestions relacionades amb l’àmbit educatiu de la ciutat que li siguin
encomanades en l’àmbit no universitari.
9. Plantejar propostes i orientar l’Ajuntament en relació a les qüestions en matèria
educativa a nivell local.
10. Fer seguiment del treball realitzat a les comissions de treball que depenen del Consell
Educatiu.
11. I qualsevol altra funció que li sigui encomanada.
Capítol II. Les comissions
Secció 1ª Les comissions de treball
Article 11:Les comissions de treball
1. Les comissions del Consell són els òrgans col·legiats de caràcter permanent o no
permanent, creats en el si del Consell Educatiu, encarregats de tractar temes d’interès
en matèria d’educació no universitària o de caràcter puntual, concret i específic, pels
quals el Plenari estimi necessari fer un tractament separat i diferenciat.
2. L’acord de constitució correspon al Plenari del Consell Educatiu, el qual n’acordarà la
creació i composició així com la durada, establint en les comissions permanents els
objectius per a cada curs. Les comissions no permanents tindran objectius molt concrets
i no tindran una durada superior a 1 any a comptar des de l’acord de creació, sens
perjudici que per acord del Plenari del Consell es puguin renovar per terminis iguals.
3. El règim de funcionament serà determinat pel Plenari en el moment de la seva creació.
4. Correspon a les comissions de treball efectuar informe de conclusions sobre els
assumptes que li hagin estat encomanats puntualment pel Plenari del Consell.
5. A les comissions de treball hi podran ser convidades persones especialistes en les
matèries que s’hagin de debatre.
Article 12: Composició
La composició de les comissions de treball serà, en tot cas, la que estableixi el Plenari i hi
poden assistir totes les persones interessades del Plenari i les que aquest òrgan consideri
en funció de la temàtica o etapa a abordar.
Secció 2ª La Comissió Permanent de la Formació Professional
Article 13: La Comissió Permanent de la Formació Professional
1. Com a mínim, es crearà com a comissió de treball, la Comissió Permanent de la
Formació Professional, que tindrà caràcter estable i serà aprovada i constituïda en el si
del Plenari del Consell Educatiu per tractar temes específics de l’etapa de formació
professional que requereixin un tractament per separat. El Plenari aprovarà cada curs
els objectius, el pla de treball i la seva composició.
2. El règim de funcionament serà determinat pel Plenari en el moment de la seva creació.
3. A la Comissió Permanent de la Formació Professional hi podran ser convidades
persones especialistes en la matèria que s’hagi de debatre.
Article 14: Composició
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La composició de la Comissió Permanent de la Formació Professional serà, en tot cas, la
que estableixi el Plenari i, com a mínim hi hauran d’estar representats els sectors següents:
representació municipal tècnica en les matèries que afecten a la formació professional,
atesa que aquesta comissió té unes funcions d’aquest caràcter, representació de la
Generalitat de Catalunya, els centres educatius que imparteixen l’etapa de la formació
professional, les associacions empresarials de la ciutat, les associacions d’estudiants de la
ciutat, les organitzacions sindicals representatives d’aquest sector i les entitats de la ciutat.
Article 15: Funcions
Les funcions de la Comissió Permanent de la Formació Professional són les següents:
1. Fomentar la formació professional innovadora i de qualitat a la nostra ciutat en l’àmbit de
la formació inicial, contínua i ocupacional.
2. Participar en una planificació de l’oferta de formació professional i/o ocupacional.
3. Proposar i vetllar per l’establiment d’una coordinació territorial i sectorial en la planificació
i la gestió de l’oferta formativa, com ara la creació d’àmbits entre tots els agents implicats
tant públics com privats del sistema de la formació professional inicial i les pràctiques
laborals en les empreses.
4. Impulsar projectes amb les escoles de segona oportunitat per afavorir el procés
d’inserció social i professional dels joves, amb una especial atenció als col·lectius
socialment més desafavorits i/o amb risc d’exclusió social.
5. Treballar des de la proximitat, aportant el coneixement que ens dona la relació en aquest
consell amb els agents locals, per millorar la formació professional i/o ocupacional al
municipi.
6. Participar en els espais i/o òrgans supramunicipals en què es tracti la formació
professional, com ara el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional
de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i altres que
puguin emergir.
7. Potenciar la coordinació efectiva entre els diferents departaments implicats en la
formació professional inicial, contínua i/o ocupacional, especialment en l’àmbit local.
8. Totes aquelles funcions que li siguin encomanades o delegades pel Plenari.
Article 16: La Secretaria del Consell
La Secretaria del Consell Educatiu és l’òrgan unipersonal que aixecarà acta de les sessions
del Plenari del Consell i portarà a terme les que legalment li corresponen de conformitat amb
la legislació de procediment administratiu. La persona que desenvolupi el càrrec de
secretari/ària del Consell serà un/a funcionari/ària municipal de l’àrea de l’Ajuntament que
tingui atribuïdes funcions en matèria d’educació i que serà designat/da pel/per la president/a
del Consell Educatiu de l’Hospitalet.
Així mateix, el/la secretari/ària del Consell tindrà la condició de membre del Plenari, i actuarà
amb veu i sense vot.
TÍTOL III. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DEL CONSELL EDUCATIU
Article 17: Convocatòria i règim de sessions del Plenari del Consell Educatiu
1. El Consell es reunirà trimestralment en sessió ordinària, i en sessió extraordinària a
iniciativa de la Presidència del Consell o quan ho sol·liciti la tercera part de les persones
que integren el Plenari.
2. La convocatòria de les sessions s’efectuarà per la Presidència la qual determinarà
l’ordre del dia de la sessió. Es farà per escrit i contindrà l’hora i lloc de celebració de la
sessió, i els punts de l’ordre del dia. A la convocatòria s’adjuntarà l’acta de la sessió o
sessions anteriors i la informació sobre els temes a debatre. La documentació, a més,
estarà a disposició dels membres del Consell des de la data de la convocatòria a la
Secretaria del Consell.
3. La convocatòria de la sessió haurà d’incorporar a l’ordre del dia de les sessions
ordinàries i extraordinàries els punts que hagin estat proposats almenys per una tercera
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part dels/de les membres que integren el Consell.
4. Les convocatòries de les sessions seran notificades pel/per la secretari/ària a tots els
membres amb una antelació mínima de 7 dies hàbils abans de la data de celebració, a
excepció de les sessions extraordinàries que seran notificades amb una antelació
mínima de 72 hores. Es promourà la utilització telemàtica de les notificacions, tot i que
s’haurà de garantir sempre que arribi a la totalitat dels membres del Consell. Així mateix
la convocatòria de les sessions es farà pública a la web municipal amb la mateixa
antelació.
5. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs a l’ordre
del dia de la sessió, llevat que sigui declarat expressament urgent amb el vot favorable
de la majoria absoluta dels/de les membres del Consell presents a la sessió.
6. Per a la vàlida constitució de la sessió del Consell en primera convocatòria es requerirà
la presència del/de la president/a, del/de la secretari/ària o de qui legalment els/les
substitueixin, i la meitat del nombre legal dels/de les membres que en formen part. En
cas que no s’assoleixi aquest quòrum, la celebració tindrà lloc en segona convocatòria
30 minuts més tard si hi són presents el/la president/a, el/la secretari/ària o qui
legalment els/les substitueixi, més un terç, com a mínim, dels/de les membres en formen
part.
7. La condició de membre del Consell d’Educació és personal i intransferible.
8. Les sessions no són de caràcter públic, si bé a consideració de la Presidència s’hi podrà
convidar les persones que es consideri, per la seva rellevància o coneixement del tema
que cal tractar.
Article 18: Desenvolupament de les sessions del Consell Educatiu
1. Comprovada l’existència de quòrum per a la celebració de la sessió, la Presidència
obrirà la sessió i es procedirà a l’examen i debat dels punts de l’ordre del dia. En cas
que no s’assoleixi el quòrum requerit ni en primera ni en segona convocatòria el/la
secretari/ària ho farà constar per escrit.
2. La Presidència dirigeix els debats i ordena les intervencions dels/de les diferents
membres i assistents al Consell, dona la paraula i declara finalitzat el debat per a la
votació del punt de l’ordre del dia.
3. La Presidència en qualsevol moment de la sessió podrà cridar a l’ordre els/les membres
del Consell i fins i tot expulsar-los de la sessió sempre que:
a. Profereixin paraules o emetin asseveracions ofensives per a la dignitat humana,
racistes, xenòfobes, sexistes, masclistes, LGTBIfòbiques, homòfobes, d’apologia o
incitació a la violència, o que atemptin contra els principis de la convivència
democràtica.
b. No es respectin els torns de paraula, s’interrompi les intervencions dels/de les
membres del Consell o s’alteri de qualsevol manera l’ordre de les sessions.
c. Pretenguin prendre o continuar en l’ús de la paraula sense que els/les hagi estat
concedida, un cop exhaurida la seva intervenció o un cop els/les hagi estat retirada.
d. Cridin o manifestin actituds que tinguin per finalitat alterar o interrompre la
celebració de la sessió o adoptin una actitud ostensiblement irrespectuosa contra
qualsevol membre del Consell Educatiu.
Article 19: Adopció dels acords del Consell Educatiu
1. Finalitzat el debat de cadascun dels punts de l’ordre del dia es procedirà, si escau, a
sotmetre a votació la proposta. El vot podrà ser emès en sentit afirmatiu, negatiu o
d’abstenció. Si no existeix manifestació en un altre sentit dels/de les membres assistents
a la sessió, s’entendrà que hi voten afirmativament.
2. Els/Les membres del Plenari podran sol·licitar a la Secretaria que es faci constar a l’acta
de la sessió els motius que justifiquen el seu vot.
3. Les votacions ordinàries es faran a mà alçada. En cas que afectin a persones de forma
individual o ho sol·liciti una quarta part dels/ de les membres presents a la sessió, es
realitzarà una votació nominal o secreta.
4. Finalitzada la votació en cap cas es podrà portar a terme una nova votació sobre el
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mateix assumpte. No obstant això, en cas d’empat en nombre de vots afirmatius i
negatius, es repetirà la votació i, si persisteix l’empat, la Presidència dirimirà la votació
exercint el seu vot de qualitat.
Article 20: Actes de les sessions
1. De cada sessió el/la secretari/a estendrà acta en la qual farà constar com a mínim:
a. Lloc de la reunió, dia, mes, any i hora en la qual s’inicia la sessió.
b. Nom i cognoms de la Presidència, dels membres que han assistit a la reunió, dels
que no hi han assistit i dels que han excusat la seva absència, tot aclarint a qui
representen.
c. Tipus de sessió i convocatòria, fent constar de manera expressa l’existència del
quòrum suficient per a la celebració de la sessió.
d. Ordre del dia de la sessió i resum de les intervencions en el decurs de la sessió,
amb constància expressa d’aquelles que hagin demanat constar en acta.
e. Tipus de votació i resultat.
f. Hora en la qual la Presidència aixeca la sessió.
2. Quan no hi hagi el quòrum necessari per celebrar la sessió l’acta se suplirà amb una
diligència autoritzada amb la firma del/de la secretari/ària en la qual es consignarà la
causa de la no celebració de la sessió i els/les membres del Consell que hi han assistit.
3. L’esborrany de les actes de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, s’haurà de
trametre a tots/es els/les membres del Consell amb la convocatòria de la següent
sessió.
4. L’acta de la sessió s’aprovarà, com a norma general, en la següent sessió i serà de
lliure accés als/a les ciutadans/es per mitjà de la seva publicació a la pàgina web
municipal, en aquest moment L’Hospitalet on.
5. Les actes estaran signades pel/per la secretari/ària amb el vistiplau de la Presidència.
Article 21: Comunicació
La comunicació i el trasllat de documents que són o seran tractats a les sessions i les
convocatòries a les sessions dels diferents òrgans del Consell Educatiu, s’efectuaran a la
plataforma electrònica que es consideri mes adient en cada moment. Les comunicacions
electròniques tindran validesa a tots els efectes des de la data, acreditada per l’operador, de
la posada a disposició a la persona destinatària del document o documents objecte de
comunicació.
TÍTOL IV. PROCÉS D’ELECCIÓ DELS/DE LES MEMBRES DEL PLENARI DEL CONSELL
EDUCATIU
Article 22: Designació dels/de les membres del Plenari
El Consell Educatiu de l’Hospitalet s’escull i es renova mitjançant dos processos
diferenciats: per representació o per elecció.
Article 23: De la designació per representació dels membres del Plenari
S’efectuarà la designació per representació dels vocals següents:
1. Els/Les regidors/es en representació dels diferents grups polítics municipals que preveu
l’article 6 apartat 1a) seran designats/des per mitjà d’escrit signat per la persona
portaveu del seu grup polític municipal. La designació no podrà recaure en un/a
regidor/a que formi part del Consell per raó d’un altre càrrec, encara que això suposi
restar sense representació com a grup.
2. El/Le regidor/a no adscrit/a, si és el cas, que preveu l’article 6 apartat 1b) es designarà
per escrit signat per tots/es els/les regidors/ores que tinguin aquesta condició.
3. El personal tècnic municipal de les diferents àrees que consten a l’article 6 apartat 1 c)
serà nomenat pel/per la regidor/a delegat en matèria d’educació a proposta dels/de les
respectius/ves Tinents/entes d’alcaldia o regidors/ores de govern.
4. Les persones que facin de vocals en representació de les entitats sindicals que consten
als apartats 4 b) i 5 b) de l’article 6 anterior, seran designades pels seus respectius
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òrgans de govern. Aquesta designació s’acreditarà per mitjà de certificat expedit pel
respectiu representant.
5. La designació de la representació de l’alumnat previst a l’article 6 apartat 7 b)
s’efectuarà a proposta de les entitats d’aquest sector. Aquesta designació s’acreditarà
per escrit signat per la representació majoritària de les entitats, en la qual figuri una llista
de les sis persones que representaran el col·lectiu d’aquestes entitats al Consell.
6. La designació de les persones i/o entitats d’especial rellevància, s’efectuarà per
resolució del/de la regidor/a delegat/da en matèria d’educació.
Article 24: De la designació per elecció dels membres del Plenari
Les persones designades vocals en representació dels sectors de les direccions o titulars
dels centres educatius, del professorat, del conjunt de mestres, del personal d’administració
i serveis, dels pares i mares d’alumnes, de les associacions de pares i mares d’alumnes, i el
de l’alumnat que consten a l’article 6 apartat 3, 4 a), 5 a), 6 i 7a), seran escollides a través
d’un procés de votació que es desenvolupa en els articles següents.
Article 25: Procés electoral
Per resolució del/de la regidor/a delegat/da en matèria d’educació s’iniciarà el procediment
d’elecció per a la renovació total o parcial, i la cobertura de llocs vacants, del Consell
Educatiu, amb una convocatòria que concretarà el calendari del procés. Corresponen a la
Secretaria del Consell les actuacions necessàries per portar a terme aquest procés: fixar
l’horari, designar el lloc, la publicació i establiment dels censos i composició de les diferents
meses electorals.
1. Presentació de candidatures
El/La regidor/a delegat/da en matèria d’educació trametrà la convocatòria de les eleccions a
cada centre de la ciutat que ha de formar part del Consell, fent constar:
a. El nombre de representants de cada sector que s’han d’escollir.
b. El dia, hora i lloc en què hauran de reunir-se els/les representants de cada sector als
efectes de procedir a la votació i elecció dels/de les representants respectius.
c. El termini que tenen els consells escolar dels centres per presentar a la Secretaria del
Consell Educatiu el/la candidat/a de cada sector que presenta el seu centre, o la
renuncia a presentar-ne en tots o alguns, tot i acreditant l’acceptació dels candidats i
candidates.
d. En el mateix termini previst anteriorment els/les directors/es o titulars dels centres,
hauran de comunicar a la Secretaria del Consell Educatiu la voluntat de concórrer com a
candidats/es del seu sector.
e. Quan no hi hagi candidatures el sector quedarà sense representació en el Consell
Educatiu de l’Hospitalet fins a les pròximes eleccions.
2. Proclamació de candidatures
Finalitzat el termini de presentació de candidatures i comprovada la inclusió en el respectiu
cens electoral dels candidats i candidates, la Secretaria del Consell Educatiu farà públiques
les llistes de candidatures de cada sector, a la pàgina web municipal.
El cens electoral serà el que faciliti el Departament de la Generalitat de Catalunya
competent en matèria d’educació, el qual configura el cos d’electors/ores i elegibles de cada
sector.
Si el nombre de candidatures de cada sector no arriba al nombre de llocs que cal proveir
conforme determina l’article 6 d’aquest reglament, la llista de candidats o candidates tindrà a
tots els efectes la consideració de membres escollits.
Si el nombre de candidats o candidates supera el de llocs a proveir, amb la publicació de la
llista es determinarà la data, el lloc i l’hora en la qual s’efectuarà la votació, i la designació
de la mesa o meses electorals es determinada per sorteig i serà presidida per la persona
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elegida de més edat.
3. Procediment d’elecció
La mesa electoral es reunirà el dia assenyalat per tal de presidir la votació i aixecar acta del
resultat de la votació.
Els/Les representants de cada sector són electors/ores i elegibles i han de presentar la seva
candidatura dins del període establert a la convocatòria d’eleccions. El vot és personal i
intransferible.
L’acta de proclamació recollirà per ordre de major a menor nombre de vots obtinguts els/les
candidats/es. En cas d’empat en el nombre de vots es tindrà en compte l’ordre l’alfabètic.
Les candidatures més votades ocuparan les places de titular i la resta formaran la llista de
reserva per tal de proveir possibles vacants durant el mandat. En cas que s’esgoti la llista de
reserva el lloc quedarà vacant fins a les pròximes eleccions.
4. Nomenament
Finalitzat el procés de renovació total o parcial, per resolució del/de la regidor/a delegat/da
en matèria d’educació es dictarà la resolució que reculli la composició nominal del Consell
Educatiu, fent constar els nomenaments que li són encomanats i els que deriven de les
designacions per representació o per elecció.
DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
Disposició transitòria
L’actual Consell Educatiu de L’Hospitalet adaptarà la seva composició a les previsions
d’aquest Reglament durant el curs escolar 2019-2020.
Durant el termini d’adaptació continuarà vigent la composició de l’actual Consell Educatiu, si
bé el règim de convocatòria i sessions serà el que preveu el títol III d’aquest Reglament.
Disposició derogatòria
El present Reglament deroga, amb efectes de la data d’inici de vigència, el Reglament del
Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat, publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, de 24 de gener de 2012.
Disposició final
El Reglament entrarà en vigor al dia hàbil següent de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, sens perjudici de la publicació de la ressenya en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicació s’efectuarà un cop hagi tingut lloc
l’aprovació definitiva i el posterior termini de 15 dies hàbils als quals fa referència l’article
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local”.
TERCER.- Trametre certificat del present acord a la Subdelegació del Govern de
Barcelona i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, als efectes previstos als articles 65.1 en relació amb l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
QUART.- PUBLICAR el text íntegre del Reglament del Consell Educatiu de
L’Hospitalet al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, un cop
finalitzat el termini dels quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, i, com a tràmit previ, essencial i preceptiu a l’entrada en vigor del Reglament del
Consell Educatiu de L’Hospitalet, anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat la referència
del Butlletí Oficial de la Província on s’ha publicat íntegrament el text del Reglament.
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CINQUÈ.- Notificar el present acord al Grup Municipal ERC-AM de L’Hospitalet de
Llobregat.
SISÈ.- DONAR TRASLLAT dels presents acords als membres de la Comissió de
Redactora, al Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, a la cap de Servei
d’Educació, a la cap d’Unitat Ciutat Educadora i a la Gerència Municipal.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 17 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 17.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ COM A BÉNS CULTURALS D’INTERÈS
LOCAL
DIVERSOS
ELEMENTS
I
ESTRUCTURES
DE
LES
ANTIGUES
CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS DE COSME TODA, CAN BATLLORI, CAN LLOPIS,
ACEITES BAU I BÓVILA GUASCH, UBICATS AL SECTOR ANOMENAT “COSME
TODA”, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A LA
AVINGUDA JOSEP TARRADELLAS, CARRER CANIGÓ, CARRER BATLLORI I
CARRER PRAT DE LA RIBA. AJT/55103/2020

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
También muy brevemente, desde el Partido Popular, votaremos a favor de la aprobación de
la declaración de bienes culturales.
Nos agrada este dictamen, entendemos que todo aquello que forme parte de nuestro
patrimonio material e inmaterial debe ser reservado. Forma parte de nuestra historia y no
solamente en este caso debe ser valorado, sino también protegido. Por tanto desde el
Partido Popular, estamos a favor de esta declaración y por tanto tienen nuestro apoyo.

SRA. GONZÁLEZ-MONTES (LHECP-ECG)
Nosaltres votarem a favor d’aquest dictamen, ja que es tracta de la protecció del patrimoni
arquitectònic industrial, encara que des del nostre punt de vista, no s’està preservant tot el
que s’hauria d’haver preservat.
A tenor del patrimoni destruït fins al moment, en la zona d’edificis del carrer Batllori,
repassant la documentació, hem de dir que ens preocupen algunes de les indicacions i ens
fèiem algunes preguntes que ens porten a pensar que manca encara molta informació i que
la que tenim al nostre abast no és del tot transparent.
Per exemple, es diu que la promotora va haver de contractar a petició de l’Ajuntament un
arqueòleg, així com que ha d’haver protecció perimetral en l’estructura física. Però
casualment a les zones on hi ha projectats edificis, no quedarà res i ens preguntem per què
l’Ajuntament no ha contractat un arqueòleg independent que no sigui depenent de la
constructora.
Respecte als fons ubicats a la zona de Mistral, el dictamen dóna informació incomplerta, ja
que es parla d’actuacions al juliol quan estem al desembre i ja han finalitzat les excavacions.
No ens ha donat temps a documentar mínimament i només diuen que manca excavar. No
és possible actualitzar l’informe detallant les actuacions fins al mes de desembre?
Respecte als tres sistemes de galeries, una a cada fàbrica gran als trams enfonsats o
tapiats a Can Llopis i Can Batllori que segons l’informe es troben en mal estat i no
assegurada l’estabilitat, es demana l’eliminació total d’aquestes galeries i no es preserva res
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del que s’ha trobat en la part on van projectar els edificis.
Potser això parteix d’una proposta de l’arqueòleg contractat per la promotora? Respectant
les galeries no transitables ni visitables, trams que són externs fora de l’estructura de la
fàbrica en bon estat amb rails de vagonetes, es diu que no es disposa de planta per haver
fet només visita prèvia i manca de permís per accedir-hi. Ens preguntem, no dóna temps
encara per fer-ho?
Respecte a l’informe d’estructures documentades del tècnic del Patrimoni Cultural, volem
citar-lo, volem citar literalment el que diu en les conclusions: “Qualsevol actuació a
desenvolupar a l’àmbit ha de permetre recuperar tots els elements d’interès patrimonial que
sigui possible que ajudaran a entendre i a interpretar els edificis i el seu entorn. Moltes de
les peces tenen relació entre elles i ajuden a explicar i entendre el funcionament del conjunt.
Són moltes i de gran valor i d’interès les restes arqueològiques trobades. Encara han de ser
més, ja que la informació de què disposem a través dels expedients d’arxiu permet afirmar
que així serà”.
També hi ha restes ja localitzades encara pendents d’excavar, totes les restes que es trobin
han de ser estudiades amb metodologia arqueològica i en tots els casos s’ha d’exhaurir el
procés d’excavació i documentació. És imprescindible, la realització d’un estudi històric i
arqueològic del conjunt per assegurar la documentació i conservació de tots els elements
catalogats i aquells no catalogats que no han pogut documentar fins al moment i poder
prendre decisions sobre el tractament que han de rebre totes les estructures i elements.
Després, en una notícia que va ser del dia 3 de gener al Periódico, la constructora,
l’empresa constructora, diu: “Ahora a petición del ayuntamiento de L’Hospitalet, la
constructora encargada de la primera fase de la urbanización mencionada, ha contratado a
una arqueóloga que supervisa las obras, no con la voluntad de conservar, sino de
documentar los hallazgos mientras prosiguen todas aquellas tareas que no impliquen
trabajos de demolición”.
I davant aquestes declaracions, que prevaldrà si continuen les troballes?, els interessos de
les promotores o la recuperació de tots els elements d’interès patrimonial que ajudin a
entendre i interpretar els edificis i el seu entorn?
També en les conclusions de l’informe d’estructures documentades, s’afirma que segueixen
sense haver-se pogut excavar quatre dels forns de la zona de la fàbrica Cosmetoda i les
galeries. Ens preguntem si tenen previst fer-ho en algun moment.
Per tot l’exposat, el nostre grup municipal de L’Hospitalet en Comú Podem, demana més
transparència pel que fa a la informació de les excavacions, catalogació i preservació del
conjunt patrimonial de Cosmetoda. Ens preocupa i molt, que puguin prevaler els interessos
de les empreses constructores per sobre dels interessos patrimonials de la nostra ciutat i
dels seus veïns i veïnes.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Bona tarda totes i tots. Com no pot ser d’una altra manera nosaltres votarem a favor del
dictamen per la protecció dels elements proposats del conjunt Cosmetoda.
Com hem dit moltes vegades els elements patrimonials protegits a la nostra ciutat, no són
representatius per insuficients, de la nostra llarga història. Tenim un element protegit per
deu segles, onze segles d’història.
Per tant cal ampliar-los. Aquesta és una bona ocasió Cosmetoda, Can Batllori, Can Llopis,
Aceites Bou, Bòvila, representen una rica història industrial del segle XIX, d’una població
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també rica culturalment.
D’altra banda creiem que també cal fer un reconeixement al moviment veïnal de Cosmetoda
i de totes les associacions que a la nostra ciutat, treballen per la defensa del patrimoni i que
estem segures en la seva lluita contribueixen a fer visible, les carències que existeixen en la
seva protecció.
Ara bé, volem fer dues valoracions, una de contingut i una de forma. Sobre el contingut, en
el dictamen informe i expedient es proposa la protecció d’aquests elements, d’aquests cinc
conjunts d’elements, d’aquest valuós patrimoni industrial únic a la ciutat i al nostre entorn. I
creiem que és important saber amb quins criteris s’han descartat els altres elements
excavats fins ara.
Els veïns han informat que s’ha destruït un forn i altres elements han patit modificacions o
trasllats, sense que coneixem les avaluacions tècniques d’aquestes intervencions.
S’indica que els que es proposen són tan sols una part, es diu que la resta està malmesa i
són poc adequades per a la visita pública. Voldria conèixer els informes tècnics i la seva
valoració. Entenem que els treballs d’excavació i recerca no han finalitzat i creiem que s’ha
de conservar el conjunt d’aquest patrimoni i que aquest sigui museïtzat per al gaudi de la
ciutadania i sigui conservat per les generacions futures.
D’altra banda, seria important que es conservés en qualsevol cas, el rastre del qual no
s’hagi preservat i la seva aportació històrica al conjunt. I per tant, que els objectius culturals
patrimonials siguin prioritaris als urbanístics, donat que els béns patrimonials són únics i
insubstituïbles.
Si cal, es modifiquin els plans urbanístics alhora que es faciliti la participació de la ciutadania
en tot el procés, a través de les entitats, comissions o taules, com a forma de reconèixer la
tasca ciutadana en la vetlla pel patrimoni. Però també com una forma activa de divulgar i
difondre la nostra història.
I un comentari també sobre la forma. Aquest dictamen i la seva aprovació al Ple, insta a la
integració d’aquests elements al Pla Especial de Protecció del Patrimoni, el conegut PEPPA,
com a béns d’interès locals. Així doncs caldrà modificar aquest pla especial pendent de
renovació des de fa deu anys. Però donat que el dictamen és executiu, en el moment de la
seva aprovació aquests elements ja estaran protegits de facto a partir d’avui, si s’aprova.
Hem demanat repetidament durant deu anys que s’actualitzi el PEPPA, el Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic, especialment per l’harmonia que requeria aquest pla i
les seves limitacions, tal i com també vam explicar en una moció al mes d’octubre, en la que
demanàvem la protecció de tot el patrimoni cultural i natural de la nostra ciutat a través d’un
Pla Especial de Protecció del Patrimoni.
En aquests anys, també repetides vegades, aquí hi ha peticions per part de les entitats en
defensa del patrimoni, hem reclamat la protecció de diferents elements patrimonials en greu
risc de desaparició. Sempre ha quedat pendent de la modificació esperada del PEPPA.
Tot i això aquest dictamen d’avui, evidencia que és possible promoure i establir la protecció
del patrimoni de forma executiva i immediata com podria ser per exemple els béns
proposats pel mapa sobre el patrimoni de la ciutat elaborat per la Diputació i que en aquest
cas, fins i tot, hi ha una part dels estudis tècnics que ja s’han realitzat com de fet, han fet
altres municipis amb aquest tipus de treball.
També es podria fer amb d’altres elements que les entitats en defensa del patrimoni han
demanat, com per exemple, la protecció de la sitja de la Torrassa, l’edifici del transformador,
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el conjunt del carrer Xipreret, les botigues emblemàtiques, i fins i tot la fàbrica d’efectes Bau,
que no té protecció.
Per tant, votarem sí a la defensa del patrimoni en la defensa del conjunt del patrimoni que
representa Cosmetoda. I sí, al procediment executiu que permet la protecció del conjunt del
nostre patrimoni, constatant que si s’aprova després de gairebé 20 anys, estarem aprovant
una nova modificació d’aquest catàleg, una ampliació d’aquest catàleg, fa 20 anys que es va
aprovar el PEPPA I esperem, volem que sigui així, que sigui l’inici d’una nova etapa en la
protecció del nostre patrimoni. Que signifiqui un compromís efectiu envers la història
d’aquesta ciutat.
Tots som responsables de la tasca de preservar el llegat que la nostra història representa.
Gràcies.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Res, per donar tres punts. Crec que és important perquè s’han fet algunes afirmacions que
si més no, em semblen una mica desafortunades.
Qui té per llei la responsabilitat de contractar i iniciar els treballs arqueològics, és el
promotor. És en aquest sentit, el responsable de l’organització de l’espai. O sigui,
l’ajuntament no ha de contractar un arqueòleg independent, perquè això és suposar que
l’arqueòleg és de part i no és un professional. I això Sra. González, tiene otro nombre.
Amb la qual cosa, jo em remetria als informes dels professionals, que no és només un
arqueòleg, sinó que és un equip d’arqueòlegs que estan treballant sobre el terreny, que
porten més d’un any i em remetria a la professionalitat d’aquest equip de gent que ha estat
treballant sobre el terreny.
Després dir-li, per si vostè té dubtes o pensa que realment això és una decisió d’aquest
tinent d’alcalde, dir-li que les decisions sobre el que es preserva i el que no, de com al final
actuem sobre aquest patrimoni que s’està recuperant, recau sobre la Direcció General de
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, que és la que supervisa i al final també d’alguna
manera, ens diu el que no hem de fer.
Vull dir que vostè està intentant posant el focus sobre un tema que no ens correspon a
l’ajuntament, perquè pensa que nosaltres no protegim el patrimoni, però aquest és un clar
exemple. Per això, portem aquest dictamen a aprovació del Ple i ho vull agrair.
I els vull agrair doncs, que votin a favor, però de veritat. Les decisions en matèria de
patrimoni, qui les té al final, és la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya. Moltes gràcies.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. GONZÁLEZ-MONTES (LHECP-ECG)
És que nosaltres hem votat a favor d’aquest dictamen. Evidentment, ens preocupa molt, tot
el que està passant a Cosmetoda. I clar, ens preocupa que no sigui un arquitecte, un
arqueòleg independent, el que faci aquestes valoracions. Perquè la constructora té els seus
interessos i a nosaltres realment ens preocupa aquesta presa de decisions.
Sí que és veritat que després hi ha la Generalitat i que hi han més tècnics. Jo no dubto de la
professionalitat però sí que es desprèn curiosament, que hi ha aspectes patrimonials que es
descartin. Especialment en la zona on hi ha edificis. No sé, ens ha generat una angoixa. I
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l’hem volgut manifestar perquè creiem que és necessari.
A més a més, no només nosaltres, també els veïns i veïnes de Stop massificació, han
traslladat aquests neguits i nosaltres crec que tenim l’obligació de portar-los a aquest Ple.
Evidentment, tot el que sigui patrimoni i poder d’alguna manera preservar tot el llegat de la
nostra història i a més a més, una història industrial.
A més a més, ho diu perfectament l’informe, és de gran valor, és un enorme valor el que
s’està trobant aquí a Cosmetoda.
Creiem que s’ha de fer aquest esforç per preservar, per catalogar, tot el que sigui possible i
que prevalgui precisament tot el patrimoni per sobre de qualsevol altra consideració. És una
mica el que nosaltres hem volgut traslladar en aquest Ple.
Evidentment, respecte del treball que s’està fent allà i de l’esforç de poder preservar tot
aquest conjunt que considerem molt important per a la nostra ciutat.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
En tot cas, precisament en relació a aquests aspectes que assenyala la companya, que
nosaltres també hem comentat, potser seria una bona manera que milloressin la
transparència de tot aquest procés i també milloressin la participació.
Donat que tenim la sort de que la nostra ciutadania està absolutament activa pel que fa a
tots els temes patrimonials entre d’altres, potser sí afavorissin que poguessin participar
tothom que estigués interessat, les entitats, etcètera, en continuar aquest procés, també
afavoriríem, doncs, una millor comunicació.
I també una major tranquil·litat pel que fa a tots els aspectes del desenvolupament d’aquest
projecte que efectivament, és un projecte fantàstic. Que per suposat la nostra ciutat es
mereixeria que tot aquest conjunt es convertís en un conjunt museïtzat i que pugui gaudir la
nostra ciutadania donant prioritat per una vegada, doncs als objectius patrimonials, històrics,
per sobre d’altres que evidentment no tenen la transcendència per a les generacions futures
que té el tema del patrimoni.
I malgrat que evidentment la competència és de la Generalitat, és evident que és molt
important la posició activa que tingui l’ajuntament en la defensa del seu patrimoni a l’hora de
fer propostes. Per tant ens agradaria que mentrestant no és possible una altra forma de
protegir el patrimoni, doncs poguessin fer més efectius aquests procediments que permeten
almenys la protecció urbanística d’alguns elements com els que he comentat i que són
imprescindibles per protegir de la destrucció el patrimoni d’aquesta ciutat.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Per finalitzar Sra. Alcaldessa, només dos temes. Sra. Carmona, puc estar d’acord que
potser ho hem d’explicar més, però parlar de falta de transparència, la veritat és que els
informes, els elaboren els professionals i es traslladen, amb la supervisió de l’ajuntament, es
trasllada a la Direcció General de Patrimoni.
Puc comprar la idea de que ho expliquem millor o més, però de veritat, no hi ha falta de
transparència. Perquè sinó, vostè està insinuant altres coses, repeteixo.
I respecte al tema de museïtzació, els ho diré si no han vist els informatius i la premsa, que
hi haurà al voltant uns espais dintre del recinte de Cosmetoda, que seran visitables, que
estaran museïtzats i que evidentment, es recuperaran per poder explicar la història i com
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aquesta història ens ha fet tan bé la ciutat que som.
Des d’aquest punt de vista ja s’està treballant i el més aviat possible, estarà acabat tot. Tota
aquesta feina que evidentment és llarga, estarà a disposició dels ciutadans i ciutadanes de
L’Hospitalet.
Sra. González, si hem començat a protegir el patrimoni de l’espai urbanitzat i no diem res o
vostè pensa que no diem res, allà on van els habitatges, és perquè tampoc s’està fent la
construcció. Si en el moment d’inici de la construcció apareixen més restes doncs
evidentment s’aturen a l’obra i els professionals decidiran, la Generalitat decidirà què és el
que fem amb allò que es trobi.
Estem treballant a on s’està treballant. No podem fer intervencions patrimonials o
arqueològiques allà on encara no s’ha començat la construcció.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 17 de l’ordre del dia, que
s’aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, estant absent
el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se
l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3 de juliol de 2020, aquest
darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que s’ha iniciat el procés d’urbanització de l’àmbit delimitat entre el carrer d’Enric Prat
de la Riba, el carrer de Batllori, l’avinguda de Josep Tarradellas i el carrer del Canigó. I que
la Junta de Compensació és l’entitat urbanística col·laboradora que està executant el sector
anomenat “Cosme Toda” d’acord amb el projecte de reparcel·lació aprovat definitivament
per la Junta de Govern Local el dia 25 de juliol de 2017, i el projecte d’urbanització, en
execució de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a la Avinguda Josep
Tarradellas, Carrer Canigó, Carrer Batllori i Carrer Prat de la Riba (MPGM), de l’Hospitalet
de Llobregat aprovada definitivament el 30 de setembre de 2008 i publicada al DOGC de 13
de novembre del mateix any.
ATÈS que, en virtut de les determinacions de la MPGM i per mitjà del projecte de
reparcel·lació, els propietaris de l’àmbit han cedit a l’ajuntament tots els terrenys destinats a
sistemes urbanístics, i en particular els tres edificis que es troben catalogats com a patrimoni
arquitectònic local, qualificats de sistema d’equipament públic (clau 7b).
ATÈS que les obres d’urbanització que s’estan executant, han comportat treballs de
documentació arqueològica, amb autorització i sota inspecció de la Direcció General de
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i de la secció de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament
de L’Hospitalet, les quals han permès de documentar nombrosos elements i estructures de
les antigues construccions industrials de Cosme Toda, Can Batllori, Can Llopis, Aceites Bau
i Bóvila Guasch.
ATÈS que d’acord amb el que disposen els articles 14. a) i 17.2 del Decret 78/2002, de 5 de
març, que aprovà el Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic,
correspon als promotors de l’obra d’urbanització, assumir els costos que comporta l’actuació
preventiva consistent en la intervenció arqueològica necessària per conèixer els elements
que apareixen al subsòl i poder determinar el seu valor patrimonial, sense perjudici en el seu
cas de la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS que part d’aquestes restes es troben malmeses i són poc adequades per a la seva
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visita pública. I que per aquest motiu després d’excavar i documentar s’han conservat les
estructures sota el paviment actual amb una protecció geotèxtil, en funció de la legislació
vigent i del progrés en la realització dels treballs, sempre amb autorització o resolució del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i seguint els criteris i pautes
arqueològics i patrimonials.
ATÈS que una part de les restes presenten un estat de conservació adequat i presenten una
importància innegable per a la història i el patrimoni local i poden ser considerats com a
elements singulars del patrimoni industrial a nivell general.
VISTA la importància patrimonial de les restes enumerades en els informes tècnics
esmentats emesos per la secció de Patrimoni Cultural on es detallen les característiques i
els valors patrimonials dels elements següents, localitzats a l’avinguda Enric Prat de la Riba,
44 a 82, que es relacionen detalladament en les cinc fitxes de cadascun d’ells:
-

Forn de Can Batllori, probablement el més antic del conjunt.
Forns, base de la xemeneia, paviments i estructures de l’antiga fàbrica de Cosme
Toda conservats del projecte de l’any 1883 no destruïts per l’actual nau de 1923.
Conjunt de forns a l’est de la nau de Cosme Toda, de gran impacte visual per les
seves dimensions.
Les galeries subterrànies sota la nau de 1923 de Cosme Toda, tant la part de sota
de l’edifici com la que continua a la zona d’urbanització.
Estructura de subsòl de la xemeneia de Aceites Bau, ja que permet entendre com
és aquesta part que mai queda a la vista.

-

ATÈS que els valors inherents dels elements esmentats a les intervencions arqueològiques
són:
 Capacitat d’explicació de desenvolupament industrial de la ciutat i, en concret, de
l’espai entre el barri del Centre i Santa Eulàlia.
 Mostra de l’evolució de la industria a nivell català a partir de la segona meitat del
segle XIX fins a la segona meitat del segle XX.
 Explicació de la implantació industrial a la rodalia de Barcelona com a àrea de
serveis de la ciutat en expansió.
 Caracterització tècnica d’elements industrials específics poc representats o vistos en
el conjunt de l’arqueologia industrial de país, especialment l’estructura de subsòl de
la fàbrica Bau.
ATÈS que els criteris de conservació d’aquests elements, de conformitat amb l’informe
tècnic del Servei obrant a l’expedient, d’acord amb els criteris generals establerts a l’article
35 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, dels establerts a les
cartes internacionals de conservació i restauració, atenent els valors patrimonials que
caracteritzen els elements mencionats, haurien de ser:







Es obligatòria la conservació integral dels elements relacionats en l’estat en que es
troben en el moment de la seva descoberta tot protegint la seva volumetria actual.
És prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la seva
degradació. En aquest cas, cal documentar les parts que hagin d’ésser eliminades.
Les accions de conservació han d’anar dirigies exclusivament a la consolidació de
les estructures, permetent-se únicament accions de restauració de tipus
arqueològic.
Es prohibeix la recreació física de les parts que manquen de les estructures, per tal
de mostrar com eren originàriament.
Tan sols es permet un mínim recreixement per motiu de conservació preventiva i ha
de poder-se distingir de l’estructura original.
Es permet la consolidació dels elements d’argila cuita que resten a la vista per tal
d’evitar el seu deteriorament per causes ambientals.

…/…

207






Cal protegir perimetralment cadascun dels elements patrimonials esmentats
mitjançant una estructura física que impedeixi el seu deteriorament per part de les
inclemències meteorològiques i que, a la vegada, permeti la seva visualització per
part de la ciutadania, encara que es trobin tancats.
Cal instal·lar elements explicatius que permeten entendre la funcionalitat dels
diferents elements i la significació històrica del conjunt. Aquests han de ser
harmònics amb el conjunt dels bens.
És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents i de bastir
instal·lacions de serveis públics o privats que n’alterin greument la contemplació.

ATÈS que la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, en el seu article 7
indica que “Los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para la
ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español
comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su
deterioro, pérdida o destrucción”.
ATÈS que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, en el seu article
3.1 indica que “els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni cultural català i
per la protecció, la conservació, l’acreixement, la difusió i el foment d’aquest patrimoni”.
ATÈS que la conservació d’aquests elements caldrà fer-se atenent la catalogació dels
mateixos en el procediment marcat a l’article 17.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català el qual indica que la catalogació de béns immobles s’efectua
mitjançant llur declaració com a béns culturals d’interès local.
VIST que les restes que es troben a la intempèrie poden patir deteriorament per la seva
pròpia estructura feta d’argila i que per tant, cal actuar amb la celeritat deguda per tal
d’evitar-ho.
ATESA la voluntat municipal de preservar, conservar en bon estat i difondre adequadament
les restes descrites als antecedents, per tal que la ciutadania pugui gaudir-ne ara i en el
futur.
VIST l’informe emès per la Cap del Departament d’Actuació Urbanística on es fa palès que
la totalitat dels cinc elements objecte de protecció estan situats en els terrenys qualificats de
zona verda, parc urbà (clau 6b), per la Modificació puntual del Pla general Metropolità a
l’avinguda Josep Tarradellas, Carrer Canigó, Carrer Batllori i Carrer Prat de la Riba, de
l’Hospitalet de Llobregat, aprovada definitivament el 30 de setembre de 2008 i publicada al
DOGC de 13 de novembre del mateix any. I que, consegüentment, aquests terrenys són
propietat municipal per cessió gratuïta i obligatòria en el Projecte de reparcel·lació del
sector, aprovada definitivament per la Junta de Govern Local el dia 25 de juliol de 2017.
Vistos els informes tècnics del Servei de Cultura i l’informe jurídic de l’Assessor de Projectes
i Programes que consten a l’expedient.
ATÈS que, d’acord amb l’article 17.2 de l’esmentada Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català, la competència per a fer l’esmentada declaració correspon al Ple
de l’ajuntament. I que la declaració s’ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de
l’expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l’informe favorable d’un
tècnic en patrimoni cultural. I que, l’acord de declaració d’un bé cultural d’interès local ha
d’ésser comunicada al Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del
Patrimoni Cultural Català, tal i com s’estableix a l’article 17.3 de la mencionada Llei del
patrimoni cultural català.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular del Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, i previ
dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
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ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR com a Béns Culturals d’Interès Local els elements següents, a
l’empara de l’article 17.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català:
Forn de Can Batllori. Localització avinguda Enric Prat de la Riba, 44 a 82.
Forns, base de la xemeneia, paviments i estructures de l’antiga fàbrica de Cosme
Toda conservats del projecte de l’any 1883, no destruïts per l’actual nau de 1923.
Localització avinguda Enric Prat de la Riba, 44 a 82.
Conjunt de forns a l’est de la nau de Cosme Toda. Localització avinguda Enric Prat
de la Riba, 44 a 82.
Galeries subterrànies sota la nau de 1923 de Cosme Toda i la part de les mateixes
que continua a la zona d’urbanització. Localització avinguda Enric Prat de la Riba, 44 a 82.
Estructura de subsol de la xemeneia de “Aceites Bau”. Localització avinguda Enric
Prat de la Riba, 44 a 82.
SEGON.- APROVAR les fitxes de protecció dels elements arqueològics, declarats com a
Béns Culturals d’Interès Local per l’anterior acord, amb els criteris i valors específics de
protecció de cadascun d’ells següents:
1 - Fitxa de Protecció
Forn de Can Batllori
ADREÇA
Avinguda Enric Prat de la Riba, 44 a 82
LOCALITZACIÓ
Avinguda Enric Prat de la Riba, 44 a 82.
Espai comprés entre el carrer d’Enric Prat de la Riba, el carrer de Batllori, l’avinguda de
Josep Tarradellas i el carrer del Canigó, al seu extrem Sud-Oest, a l’espai marcat amb un
cercle vermell al plànol.
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El rectangle blau delimita la superfície de l’antiga fàbrica de Can Batllori a la imatge de
satèl·lit de l’any 2019 (a dalt, imatge de la esquerra), que es correspon amb la superfície ja
delimitada a la fitxa número 18 del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (a
dalt a la imatge de la dreta).
El cercle vermell indica la posició aproximada del forn documentat que es proposa
conservar.
OBJECTE DE DECLARACIÓ
És un forn de petites dimensions que conserva l’estructura i la conducció que arriba fins a la
xemeneia de la mateixa fàbrica, tot ell construït en maons vistos. Can Batllori va ser la
primera fàbrica a instal·lar-se a la zona, i aquest element de gran valor patrimonial ha de ser
una mostra de l’origen fabril de l’àmbit.

Sobre aquestes línies, a la imatge de la esquerra de l’informe del 7 de juliol la zona del forn
a conservar marcada amb el quadre vermell. A la de la dreta, estat el dia 18 d’octubre amb
la estructura construïda al voltant.

…/…

210

PLANTA

VALORS PATRIMONIALS
•
Capacitat d’explicació de desenvolupament industrial de la ciutat i, en concret, de
l’espai entre el barri del Centre i Santa Eulàlia.
•
Mostra de l’evolució de la industria a nivell català a partir de la segona meitat del
segle XIX fins a la segona meitat del segle XX.
•
Explicació de la implantació industrial a la rodalia de Barcelona com a àrea de
serveis de la ciutat en expansió.
•
Caracterització tècnica d’elements industrials específics poc representats o vistos en
el conjunt de l’arqueologia industrial de país.
CRITERIS DE CONSERVACIÓ
•
Es obligatòria la conservació integral dels elements relacionats en l’estat en que es
troben en el moment de la seva descoberta tot protegint la seva volumetria actual. És
prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la seva degradació. En
aquest cas, cal documentar les parts que hagin d’ésser eliminades.
•
Les accions de conservació han d’anar dirigies exclusivament a la consolidació de
les estructures, permetent-se únicament accions de restauració de tipus arqueològic.
•
Es prohibeix la recreació física de les parts que manquen de les estructures, per tal
de mostrar com eren originàriament.
•
Tan sols es permet un mínim recreixement per motiu de conservació preventiva i ha
de poder-se distingir de l’estructura original.
•
Es permet la consolidació dels elements d’argila cuita que resten a la vista per tal
d’evitar el seu deteriorament per causes ambientals.
•
Cal protegir perimetralment l’element patrimonial esmentat mitjançant una estructura
física que impedeixi el seu deteriorament per part de les inclemències meteorològiques i
que, a la vegada, permeti la seva visualització per part de la ciutadania, encara que es trobin
tancats.
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•
Cal instal·lar elements explicatius que permeten entendre la funcionalitat dels
diferents elements i la significació històrica del conjunt. Aquests han de ser harmònics amb
el conjunt dels bens.
•
És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents i de bastir
instal·lacions de serveis públics o privats que n’alterin greument la contemplació.
2 - Fitxa de Protecció
Forns, base de la xemeneia, paviments i estructures de l’antiga fàbrica de Cosme
Toda, projecte de l’any 1883.
LOCALITZACIÓ
Avinguda Enric Prat de la Riba, 44 a 82.
Espai comprés entre el carrer d’Enric Prat de la Riba, el carrer de Batllori, l’avinguda de
Josep Tarradellas i el carrer del Canigó, a la zona central Sud. A l’oest de l’edifici històric de
Cosme Toda, a l’espai marcat amb un cercle vermell al plànol.

OBJECTE DE DECLARACIÓ
A la banda oest de l’actual nau es conserven les estructures al subsòl de dos forns de gran
volum que són sens dubte un element central del procés de fabricació.
Al seu voltant es conserven paviments originals que contextualitzen els forns i permeten
visualitzar com era l’entorn immediat. Accessos de càrrega, sortides de fums, sistemes de
control climàtic i la comunicació amb la xemeneia, de la qual es conserva la base i els
conductes que la uneixen amb els forns, formen un conjunt de gran valor.
Al seu costat, en el mateix àmbit, hi ha una estructura subterrània de gran volum amb parets
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de maó, volta de canó i diferents estructures interiors, única a tot l’àmbit, i que també es
proposa conservar.

No es proposa conservar tota la superfície de la fàbrica original de 1883, fet inviable ja que
no existeix per les posteriors reformes i ampliacions i per la construcció de l’actual nau de
1923, però si aquells elements singulars amb gran valor patrimonial, que presenten unes
característiques específiques i un estat de conservació mínim per entendre i explicar el
procés productiu.
PLANTA

VALORS PATRIMONIALS
•
Capacitat d’explicació de desenvolupament industrial de la ciutat i, en concret, de
l’espai entre el barri del Centre i Santa Eulàlia.
•
Mostra de l’evolució de la industria a nivell català a partir de la segona meitat del
segle XIX fins a la segona meitat del segle XX.
•
Explicació de la implantació industrial a la rodalia de Barcelona com a àrea de
serveis de la ciutat en expansió.
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•
Caracterització tècnica d’elements industrials específics poc representats o vistos en
el conjunt de l’arqueologia industrial de país.
CRITERIS DE CONSERVACIÓ
•
Es obligatòria la conservació integral dels elements relacionats en l’estat en que es
troben en el moment de la seva descoberta tot protegint la seva volumetria actual. És
prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la seva degradació. En
aquest cas, cal documentar les parts que hagin d’ésser eliminades.
•
Les accions de conservació han d’anar dirigies exclusivament a la consolidació de
les estructures, permetent-se únicament accions de restauració de tipus arqueològic.
•
Es prohibeix la recreació física de les parts que manquen de les estructures, per tal
de mostrar com eren originàriament.
•
Tan sols es permet un mínim recreixement per motiu de conservació preventiva i ha
de poder-se distingir de l’estructura original.
•
Es permet la consolidació dels elements d’argila cuita que resten a la vista per tal
d’evitar el seu deteriorament per causes ambientals.
•
Cal protegir perimetralment cadascun dels elements patrimonials esmentats
mitjançant una estructura física que impedeixi el seu deteriorament per part de les
inclemències meteorològiques i que, a la vegada, permeti la seva visualització per part de la
ciutadania, encara que es trobin tancats.
•
Cal instal·lar elements explicatius que permeten entendre la funcionalitat dels
diferents elements i la significació històrica del conjunt. Aquests han de ser harmònics.
•
Cas que es plantegin visites amb circulació interior a les restes caldrà evitar el pas
directe per sobre dels elements originals, respectant els paviments i estructures, però
aprofitant els elements constructius més moderns com els pilars de formigó que ja
existeixen.
3 - Fitxa de Protecció
Conjunt de forns a l’est de la nau de Cosme Toda
LOCALITZACIÓ
Avinguda Enric Prat de la Riba, 44 a 82.
Espai comprés entre el carrer d’Enric Prat de la Riba, el carrer de Batllori, l’avinguda de
Josep Tarradellas i el carrer del Canigó. Situat a la banda Sud, a l’Est de l’edifici històric de
Cosme Toda, a l’espai marcat amb un cercle vermell al plànol.
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OBJECTE DE DECLARACIÓ
A l’oest de la nau de Cosme Toda existeix un conjunt de cinc forns fets de maons, que no
corresponen a la mateixa fase constructiva.
Tres d’ells junt amb la xemeneia que els hi donaria servei, són al projecte del cobert de l’any
1925. Els altres dos cal determinar encara la cronologia.
També en aquesta zona, a tocar dels forns es conserva el mur de tancament est de la
fàbrica de l’any 1883.
Es tracta de forns d’una tipologia diferent als dos que es proposa conservar a l’oest de la
nau de Cosme Toda, de gran valor patrimonial, que sens dubte expliquen la evolució del
complex fabril i ajuden a entendre el conjunt.
A l’informe de data 7 de juliol de 2020, un dels forns, el primer que es va localitzar, estava ja
excavat i documentat, els altres encara no.
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Sobre aquestes línies, imatges del mes de juliol del forn situat més al nord, excavat i en molt
bon estat de conservació.
A la imatge de la dreta, també del mes de juliol, els altres quatre forns localitzats, encara
superficialment, i el mur de tancament de la fàbrica de 1883, allà on estava la “plaza para
las tierras”.
Actualment el primer forn excavat presenta una estructura construïda al voltant, els altres
quatre encara no estan excavats completament.

VALORS PATRIMONIALS
•
Capacitat d’explicació de desenvolupament industrial de la ciutat i, en concret, de
l’espai entre el barri del Centre i Santa Eulàlia.
•
Mostra de l’evolució de la industria a nivell català a partir de la segona meitat del
segle XIX fins a la segona meitat del segle XX.
•
Explicació de la implantació industrial a la rodalia de Barcelona com a àrea de
serveis de la ciutat en expansió.
•

Caracterització tècnica d’elements industrials específics poc representats o vistos en
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el conjunt de l’arqueologia industrial de país.
CRITERIS DE CONSERVACIÓ
•
Es obligatòria la conservació integral dels elements relacionats en l’estat en que es
troben en el moment de la seva descoberta tot protegint la seva volumetria actual. És
prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la seva degradació. En
aquest cas, cal documentar les parts que hagin d’ésser eliminades.
•
Les accions de conservació han d’anar dirigides exclusivament a la consolidació de
les estructures, permetent-se únicament accions de restauració de tipus arqueològic.
•
Es prohibeix la recreació física de les parts que manquen de les estructures, per tal
de mostrar com eren originàriament.
•
Tan sols es permet un mínim recreixement per motiu de conservació preventiva i ha
de poder-se distingir de l’estructura original.
•
Es permet la consolidació dels elements d’argila cuita que resten a la vista per tal
d’evitar el seu deteriorament per causes ambientals.
•
Cal protegir perimetralment cadascun dels elements patrimonials esmentats
mitjançant una estructura física que impedeixi el seu deteriorament per part de les
inclemències meteorològiques i que, a la vegada, permeti la seva visualització per part de la
ciutadania, encara que es trobin tancats.
•
Cal instal·lar elements explicatius que permeten entendre la funcionalitat dels
diferents elements i la significació històrica del conjunt. Aquests han de ser harmònics.
•
Cal resoldre també la possible circulació interior per a possibles visites amb un
sistema de passeres per sobre dels elements originals, respectant els paviments i
estructures originals.
4 - Fitxa de Protecció
Galeries subterrànies de l’empresa Cosme Toda
LOCALITZACIÓ
Avinguda Enric Prat de la Riba, 44 a 82.
Espai comprés entre el carrer d’Enric Prat de la Riba, el carrer de Batllori, l’avinguda de
Josep Tarradellas i el carrer del Canigó. Sota l’edifici històric de Cosme Toda amb
ramificacions per la seva banda Oest, a l’espai marcat amb un cercle vermell al plànol.
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OBJECTE DE DECLARACIÓ
A tot l’àmbit s’han documentat tres sistemes de galeries, una a cadascuna de les tres grans
fàbriques. En tot tres casos el recorregut no era sencer, trobant-se trams tapiats o enfonsats
de manera prèvia a les obres.
Cap de les galeries presenta una estructura ni elements que pugin fer pensar que es tracti
de refugis antiaeris, tot i les informacions prèvies aparegudes. Això no descarta que es
poguessin fer servir en cas de necessitat per a protegir-se dels bombardeigs.
Les galeries de Can Batllori i Can Llopis no presentaven una possibilitat d’accés més enllà
d’un pou vertical.
Les de Can Batllori es trobaven ja en molt mal estat i no es podia assegurar la estabilitat
estructural ni el posterior accés.
Havien estat reblertes parcialment (com per exemple a la zona del muntacàrregues), i es
van poder observar caigudes a les voltes i rebliment de diferents seccions.
Per les característiques constructives i de materials, eren les més modernes, fent-se servir
com a magatzem.

Imatges de les galeries de Can Batllori.
Respecte de les de Can Llopis, semblen unes galeries d’extracció d’argila sense gairebé
cap sistema de suport estructural, i el tram conservat no era molt llarg i no es va localitzar
l’accés. Excavades a l’argila, alguns trams estaven tapiats.

Dues imatges de trams de les galeries de Can Llopis.
En tots dos casos s’ha demanat la eliminació total.
Les galeries subterrànies de Cosme Toda presenten una certa continuïtat amb el soterrani
de la nau projectada l’any 1923.
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Un ramal del soterrani es podia observar des de l’interior que quedava fora de la superfície
de la nau (per tant dintre de la zona d’urbanització), ja que acaba en un tapiat i amb uns rails
que passen per sota, fet que ja donava la idea de continuïtat.
S’ha de garantir el manteniment d’aquest tram i que no quedi danyat per estructures o
serveis.
Aquesta continuïtat s’ha vist confirmada amb la documentació d’una estructura que actuaria
com a distribuïdor entre el soterrani i les galeries, i que probablement va ser escapçat per la
construcció d’una galeria subterrània més moderna de gran dimensions de la qual es
desconeix la funció.

A la imatge de la esquerra descripció dels elements que convergien al “rebedor”. A la de la
dreta, fotografia del tram de volta que comunica amb el soterrani de la nau de Cosme Toda.
La galeria moderna paral·lela a l’edifici de Puig Gairalt, que ve del nord i gira en
perpendicular cap a l’oest abans d’arribar al mur de la fàbrica de 1883, arribant fins al carrer
de Can Batllori, era de formigó i totxo, i va ser reblerta es desconeix en quin moment. Cal
recordar que són moltes les reformes i els processos constructius ja des del segle XIX i fins
a la dècada de 1970, que van afectar també el subsòl de l’àmbit, especialment en el cas de
Cosme Toda de creixement i expansió més pronunciats.
Deixant de banda aquesta galeria moderna, ens centrarem en les més antigues que estarien
sota la zona d’obradors. S’han documentat dos trams diferenciats:
El primer tram està a una cota d’un metre aproximadament per sota del paviment de la
fàbrica de 1883, per aquests motius s’ha conservat força bé. Alguns trams tenen parets
d’obra i altres estan excavats a l’argila, i la majoria té rails per a vagonetes. Caldrà garantir
estructuralment a la superfície que no es facin malbé, ja s’està treballant en un element de
suport.
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Imatges del primer tram de les galeries
El segon tram, que presentava diverses ramificacions, estava força malmès per reformes
posteriors, especialment pels pilars de formigó de construccions contemporànies. A més, la
volta es trobava a un nivell molt superficial i ja presentaven enfonsaments i una estructura
precària de difícil conservació. En aquest tram les galeries van ser documentades i
reblertes.

Imatge zenital de les galeries que van ser obertes i reblertes.
PLANTA
Encara no es disposa de planta de les galeries subterrànies, atès que s’ha fet inspecció
prèvia de la Unitat de Subsòl de Mossos i no es podrà realitzar fins que no es disposi del
permís d’accés.
VALORS PATRIMONIALS
•
Capacitat d’explicació de desenvolupament industrial de la ciutat i, en concret, de
l’espai entre el barri del Centre i Santa Eulàlia.
•
Mostra de l’evolució de la industria a nivell català a partir de la segona meitat del
segle XIX fins a la segona meitat del segle XX.
•
Explicació de la implantació industrial a la rodalia de Barcelona com a àrea de
serveis de la ciutat en expansió.
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•
Caracterització tècnica d’elements industrials específics poc representats o vistos en
el conjunt de l’arqueologia industrial de país.
CRITERIS DE CONSERVACIÓ
•
Es obligatòria la conservació integral dels elements relacionats en l’estat en que es
troben en el moment de la seva descoberta tot protegint la seva volumetria actual. És
prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la seva degradació. En
aquest cas, cal documentar les parts que hagin d’ésser eliminades.
•
Les accions de conservació han d’anar dirigies exclusivament a la consolidació de
les estructures, permetent-se únicament accions de restauració de tipus arqueològic.
•
Es prohibeix la recreació física de les parts que manquen de les estructures, per tal
de mostrar com eren originàriament.
•
Tan sols es permet un mínim recreixement per motiu de conservació preventiva i ha
de poder-se distingir de l’estructura original.
•
Es permet la consolidació dels elements d’argila cuita que resten a la vista per tal
d’evitar el seu deteriorament per causes ambientals.
•
Cal protegir perimetralment cadascun dels elements patrimonials esmentats
mitjançant una estructura física que impedeixi el seu deteriorament per part de les
inclemències meteorològiques i que, a la vegada, permeti la seva visualització per part de la
ciutadania, encara que es trobin tancats.
•
Cal instal·lar elements explicatius que permeten entendre la funcionalitat dels
diferents elements i la significació històrica del conjunt. Aquests han de ser harmònics.
•
Caldrà adequar el distribuïdor amb accés des del soterrani, que ja ha estat construït,
per tal que es pugin veure les galeries des de l’extrem nord. Les galeries no seran visitables
ni transitables, excepte per motius de manteniment o recerca.
5 - Fitxa de Protecció
Xemeneia de Aceites Bau
LOCALITZACIÓ
Avinguda Enric Prat de la Riba, 44 a 82.
Espai comprés entre el carrer d’Enric Prat de la Riba, el carrer de Batllori, l’avinguda de
Josep Tarradellas i el carrer del Canigó, a la part central de l’espai a l’Est de l’edifici històric
de Cosme Toda, al lloc marcat amb un cercle vermell al plànol.
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OBJECTE DE DECLARACIÓ
L’empresa Aceites Bau es localitzava a l’Est de l’empresa Cosme Toda en l’espai entre
aquesta i el carrer Canigó. Encara que la major part d’empreses d’aquest sector es dedicava
a la ceràmica, aquesta va centrar la seva producció en olis i productes higiènics.
De la fàbrica de Aceites Bau, l’únic element que es conserva no cobert és l’estructura al
subsòl de la xemeneia. La resta d’estructures estaven força deteriorades o van ser
eliminades per motius mediambientals.
Es tracta també d’un element singular, tant per les característiques que presenta com per
poder identificar la presència de la fàbrica a l’àmbit.
D’altra banda, és una oportunitat de poder mostrar la part subterrània d’una xemeneia, cosa
que, en condicions normals, no es pot observar.
Al més de juliol d’enguany ja s’estava realitzant una estructura al seu voltant per assegurar
la conservació, que ara ja està finalitzada.
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A la imatge de dalt del mes de juliol,
estructura de la xemeneia en construcció ii
integració en marxa. A la de la dreta, estat
actual des del costat oposat.

PLANTA

VALORS PATRIMONIALS
•
Capacitat d’explicació de desenvolupament industrial de la ciutat i, en concret, de
l’espai entre el barri del Centre i Santa Eulàlia.
•
Mostra de l’evolució de la industria a nivell català a partir de la segona meitat del
segle XIX fins a la segona meitat del segle XX.
•
Explicació de la implantació industrial a la rodalia de Barcelona com a àrea de
serveis de la ciutat en expansió.
•
Caracterització tècnica d’elements industrials específics poc representats o vistos en
el conjunt de l’arqueologia industrial de país.
CRITERIS DE CONSERVACIÓ
•
Es obligatòria la conservació integral dels elements relacionats en l’estat en que es
troben en el moment de la seva descoberta tot protegint la seva volumetria actual. És
prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la seva degradació. En
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aquest cas, cal documentar les parts que hagin d’ésser eliminades.
•
Les accions de conservació han d’anar dirigies exclusivament a la consolidació de
les estructures, permetent-se únicament accions de restauració de tipus arqueològic.
•
Es prohibeix la recreació física de les parts que manquen de les estructures, per tal
de mostrar com eren originàriament.
•
Tan sols es permet un mínim recreixement per motiu de conservació preventiva i ha
de poder-se distingir de l’estructura original.
•
Es permet la consolidació dels elements d’argila cuita que resten a la vista per tal
d’evitar el seu deteriorament per causes ambientals.
•
Cal protegir perimetralment cadascun dels elements patrimonials esmentats
mitjançant una estructura física que impedeixi el seu deteriorament per part de les
inclemències meteorològiques i que, a la vegada, permeti la seva visualització per part de la
ciutadania, encara que es trobin tancats.
•
Cal instal·lar elements explicatius que permeten entendre la funcionalitat dels
diferents elements i la significació històrica del conjunt. Aquests han de ser harmònics.

TERCER.- COMUNICAR el present acord a l’Agència de Desenvolupament Urbà d’aquest
Ajuntament, per tal que iniciï els tràmits per a integrar els elements al Pla Especial de
Protecció de Patrimoni, i conservi les restes arqueològiques descrites tot integrant-les en la
urbanització de l’espai, d’acord als criteris de les fitxes i tots els efectes escaients, en
aplicació de les seves competències.
QUART.- TRAMETRE certificat del present acord al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya l’acord de declaració d’aquests Béns Culturals d’Interès Local
perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, en aplicació de les
seves competències.
CINQUÈ.- TRASLLADAR els presents acords a l’Agència de Desenvolupament Urbà, a
l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, a l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, a
l’Àrea de Comunicació i Imatge i a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya.
SISÈ.- TRASLLADAR els presents acords a l’àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, per tal que es procedeixi a iniciar expedient per inscriure els elements
declarats Béns Culturals d’Interès Local a l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament.
SETÈ.- NOTIFICAR els anteriors acords a la Junta de Compensació del sector anomenat
“Cosme Toda”, amb indicació dels recursos procedents.”

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ,
PRECS I PREGUNTES
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 18 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
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ACORD 18.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS
DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 18 DE
NOVEMBRE AL 15 DE DESEMBRE DE 2020, QUE COMPRENEN DEL NÚMERO 10150
AL 11197. AJT/2380/2020

Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
sessió. El text de l’acord és el següent:
“Que 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 dona compte dels decrets dictats
per l’alcaldessa o en delegació de les resolucions dictades pels/per les tinents/es d’alcaldia,
regidors/es d’aquesta corporació, del número 10150 al número 11197, el text dels quals
figura al llibre electrònic de decrets i resolucions de l’Alcaldia, en el període transcorregut
entre els dies 18 de novembre i 15 de desembre de 2020.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als diferents
grups polítics municipals i formen part de l’expedient electrònic al qual s’ha donat accés des
de la convocatòria del Ple; podent també accedir-hi a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament, a l’apartat “validació de documents”, introduint els codis de verificació que es
relacionen a continuació:
Decrets i resolucions (data)

Codi de verificació

Del 10150 al 10483 (del 18 al 24 de novembre de 2020)

6F090E1Y2Y2B0F6F16G6

Del 10484 al 10738 (del 25 de novembre a l’1 de desembre
2020)

326K6Y183I2V6N200CXM

Del 10739 al 10913 (del 2 al 8 de desembre de 2020)

5F3K5Q1Q4G15086O0X7V

Del 10914 al 11197 (del 9 al 15 de desembre de 2020)

643D1F07591J72310MU0

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 19 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 19.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 43, 44, 45 i 46 DE 25 DE
NOVEMBRE i 2, 9 i 16 DE DESEMBRE DE 2020. AJT/2403/2020

SR. MARTIN GONZALEZ (Cs)
Sobre este punto 19, en la Junta de Gobierno Local del 25 de noviembre, se aprobó como
ustedes saben la formalización de la escritura de resolución de permuta de la finca de la
avenida Josep Tarradellas, 141 y avenida Isabel la Católica, 20, entre el Ayuntamiento e
Incasol.
Es decir, se trata de la devolución por parte del Instituto Catalán del Suelo al ayuntamiento
de un solar que hay enfrente de la Farga, que este ayuntamiento se lo cedió en 2008 para
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hacer vivienda social y que desde 2012 la Generalitat ha renunciado a ejecutarlo porque no
está dispuesta a destinar los recursos necesarios para llevarlo a cabo.
Tenemos que decir que nos parece absolutamente lamentable con la demanda de vivienda
social que hay, que en este caso, la administración autonómica, la Generalitat de Catalunya
haya tirado para atrás una promoción de vivienda social. Y en este caso, cabe decir para ser
justos, que la responsabilidad las culpas no caben dirigirlas al ayuntamiento. Como todos
sabemos, el ayuntamiento lo que puede hacer dentro de sus competencias, en este sentido,
es ceder los solares, en este caso bien, lo hizo bien y los cedió, pero es el Gobierno de la
Generalitat el que se ha desentendido durante todos estos años de poner los recursos
necesarios. Estamos hablando de una década, de una década.
Y creemos que es pertinente, y por eso lo estamos haciendo desde Ciudadanos, hacer esta
observación, claro, porque el grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya que
nos trae cada dos por tres alguna moción para tratar de erigirse aquí en los campeones de
las políticas de vivienda y tal, lleva años formando parte de los gobiernos de la Generalitat
pero vemos que invierten la mitad en políticas de vivienda que la mitad española, es decir,
dejan, como por ejemplo en este caso, dejando sin hacer promociones de vivienda social en
la Avenida de Josep Tarradellas con Isabel la Católica.
En resumen la Generalitat nos devuelve este solar porque dice que no está dispuesta a
destinar los recursos necesarios para hacer vivienda social. Menudos progresistas que
gobiernan la Generalitat y que gastan más dinero en medios de comunicación, hay que
recordarlo también, que en vivienda social. Sí esto es ser progresista, de verdad, que baje
Dios y lo vea.
En este solar que lamentablemente la Generalitat ha renunciado a hacer vivienda social, le
recuerdo también que está acordado, desde también hace una década, construir el nuevo
CAP Sant Josep. Yo les puedo enseñar aquel convenio de 2010-2015, en el que estaba
previsto realizar este CAP y que se ha vuelto a reproducir otra vez, en el otro convenio que
hemos firmado hace bien poquito en el 2018, para hacer aquí un CAP.
Es decir, la Generalitat ni construye, ni invierte en vivienda social tan necesaria para los
vecinos de L’Hospitalet, ni construir los CAPS que necesitamos en esta ciudad como el CAP
Sant Josep, ya me dirán ustedes qué política progresista es está por favor.
Aquí podemos estar de acuerdo con el Gobierno de la ciudad en que tenemos que
reivindicarlo todos juntos, claro que sí y aquí siempre nos encontrarán a Ciudadanos
dispuestos a reivindicar, ya que de verdad es lamentable, llevar décadas esperando que la
Generalitat destine recursos para construir vivienda social y equipamientos sanitarios y
luego son los que se llenan la boca de progresistas y son aquí los que se llenan la boca de
que no dejamos a nadie atrás. Pues se llenan la boca sí, pero hacer, hacen poco.
Y para finalizar le querría preguntar al gobierno municipal qué tiene previsto hacer con este
solar que ahora la Generalitat lamentablemente nos devuelve tras una década de espera. Si
tienen previsto hacer algún tipo de inversión o lo que ustedes tengan pensado. Si tienen
pensado alguna cuestión al respecto. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, Sr. Amadeo, simplemente usted ha dicho una serie de consideraciones que en
todo caso a mí, no me corresponden, ni mucho menos, porque como muy bien ha explicado,
aquí había una voluntad expresada no por una administración que era la Generalitat de
Catalunya para desarrollar vivienda social y otras cuestiones. En este caso, como es
evidente, no se ha producido, no se ha desarrollado, pero sí que se nos ha solicitado y por
eso revierte al Ayuntamiento, vuelven al ayuntamiento esos solares.
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La posibilidad de construir en ese solar, que esto creo que ha sido público, además lo
hemos explicado conjuntamente con la Consellera, construir un CUAP, es decir, trasladar el
CUAP actual de la calle Cobalto, ampliado y además construir el CAP de Sant Josep, entre
otras consideraciones, como es algún espacio de vivienda y también de zona verde.
Esta es la voluntad actual, lo más actual posible, por parte de la Generalitat de Catalunya,
vamos a ver después de las próximas elecciones, cuál se acaba de concretar, cuáles serán
estrictamente, pero en estos momentos la Generalitat está trabajando, y así nos consta, en
ese traslado del CUAP, traslado y ampliación y en esa construcción del CAP del barrio de
San Josep.
Esa es la información de la que disponemos en estos momentos y en todo caso, tendremos
tiempo de ir comentando estas cuestiones que como sabemos todos son mucho más largas
de lo que a todos seguramente nos gustaría.
Si no hi ha res més sobre el punt 19, passaríem ja a les mocions dels grups polítics
municipals.

Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
sessió. El text de l’acord és el següent:
“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 dona compte dels
acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
Les sessions són les corresponents als números 43, 44, 45 i 46 de 25 de novembre i 2, 9 i
16 de desembre de 2020, respectivament. Els extractes dels acords i els esborranys de les
actes corresponents a les referides sessions han estat trameses als diferents grups polítics
municipals. Així mateix, els extractes dels acords aprovats per la Junta de Govern Local
formen part de l’expedient electrònic al qual s’ha donat accés des de la convocatòria del Ple;
podent també accedir-hi a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, a l’apartat “validació
de documents”, introduint els codis de verificació que es relacionen a continuació:
Sessió JGL (data)

Codi de verificació

43/2020 de 25 de novembre de 2020

132I1H1Q2K3M395V0TUD

44/2020 de 2 de desembre de 2020

6G56350715112Z5J03JR

45/2020 de 9 de desembre de 2020

0A32264M18244A0H0QIW

46/2020 de 16 de desembre de 2020

0Z2X4V7368402F5H0NC4

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS CONJUNTES
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 20 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En
Comú Podem – En Comú Guanyem, amb l’adhesió dels grups polítics municipals de
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía i del Partit Popular de L’Hospitalet.
MOCIÓ 20.- PER EXIGIR SEGURETAT ALS CENTRES EDUCATIUS. AJT/70404/2020
SRA. ALCALDESSA

…/…

227

Per fer la presentació té la paraula el Sr. Moreno.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. M’agradaria primer fer algunes consideracions prèvies
abans de passar a explicar el sentit de la moció.
En primer lloc, el que vull és agrair tant a Comissions Obreres de l’Hospitalet i a la seva
Federació d’Educació, com a la FAVB i al Casalet de l’Hospitalet, l’impuls d’aquesta moció
al nostre Ajuntament i reconèixer la tasca diària que fan, en aquest cas, per promocionar els
drets educatius a la ciutat. També i en nom dels impulsors de la moció, doncs, una nota de
reconeixement a tota la comunitat educativa a la nostra ciutat per la feina que estan fent
amb la màxima professionalitat, dia rere dia, en unes condicions molt i molt adverses
donada la situació tan excepcional que estem vivint. Un reconeixement que evidentment des
del nostre grup municipal ens hi sumem.
I en segon lloc, i abans d’entrar en matèria, crec que també és de rebut agrair en aquest cas
al Partit Popular i a Ciutadans que hagin decidit adherir-se a la moció, independentment de
les posicions contràries que tenim en moltes mocions en aquest Ple, en aquest cas, un tema
de ciutat i que afecta a tot l’àmbit educatiu. És important també, transmetre a la ciutadania
que som capaços de defensar de forma conjunta mocions d’aquest calat que tenen un únic
propòsit que és garantir les condicions bàsiques de salut de la comunitat educativa a les
aules de la ciutat.
Entrant ja en matèria i sense estendre massa en detalls amb l’exposició, el que estem
reclamant en aquesta moció és molt clar. Cada dia estem rebent informació nova respecte a
la COVID als mitjans de comunicació. Informacions molts cops rectificada després de nous
avenços de la investigació, informacions a vegades corregida pocs dies després, etcètera, i
que suposa una incertesa evident a l’hora de prendre mesures concretes. Ara bé el que sí
és un consens en la comunitat mèdica i científica és la consideració dels aerosols com a
forma de transmissió i contagi que per tant, obliga a adoptar mesures concretes en relació
amb la ventilació dels espais tancats per evitar l’alta concentració de virus en suspensió i
reduir les possibilitats de contagi.
En aquest sentit, la guia per a la ventilació en aules diu que cal una renovació de l’aire a les
aules de 15 vegades per hora per reduir al màxim les possibilitats de contagi i que a la
pràctica significa bàsicament conviure amb les finestres obertes permanentment. No és
difícil preveure o veure millor dit, el què està passant a les escoles i instituts sense ventilació
mecànica. Temperatures molt baixes a les aules que suposen un nou perjudici contra la
salut tant dels alumnes com del professorat que hem de recordar que som un centre de
treball on desenvolupen una activitat professional i que la llei de prevenció de riscos
prohibeix expressament les temperatures que s’estan patint en molts centres de treball, en
aquest cas de les escoles.
Per tant, donada aquesta situació que proposa la moció? Primer a implementar en el cas
que sigui necessari sistemes de ventilació mecànica els centres educatius ja que ofereix
entre d’altres, els següents avantatges, la seva adequació amb independència a les
variacions atmosfèriques i a temperatures exteriors, una ventilació permanent i l’expulsió
controlada de l’aire viciat. Segon, col·laborar amb el Departament d’Educació de la
Generalitat per facilitar l’ocupació d’espais alternatius quan sigui necessari i promoure la
realització d’activitats a l’exterior quan les condicions evidentment climatològiques ho
permetin.
I per últim, garantir la dotació respiratòria suficients per al conjunt de treballadors i
treballadores dels centres educatius així com, l’augment del pressupost de neteja i
desinfecció ja que hi ha centres educatius amb recursos molt minsos per fer front a les
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necessitats de neteja i desinfecció.
Aquesta moció, i amb això tanco la meva intervenció, ha estat aprovada amb més de cent
municipis arreu de Catalunya. A tots on s’ha presentat la moció amb un recolzament unitari
de la majoria consistoris per poder posicionar un aspecte tan rellevant com és el que ens
ocupa en aquesta moció.
No s’entendria, crec que a la segona ciutat de Catalunya ens despengéssim d’aquesta
moció, més en un moment on el focus està precisament en les escoles, de la gestió de la
pandèmia a les escoles. Com a institució, crec que és important que ens adherim al ventall
de municipis que estem posicionant un aspecte tan rellevant com és garantir la salut a les
aules. No ens podem permetre des de l’Ajuntament de l’Hospitalet la desconsideració amb
la nostra ciutat i la comunitat educativa que està fent, com deia, una funció extraordinària a
les nostres aules, moltes gràcies.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Bé abans de començar a entrar en el detall del text de la moció, des d’Esquerra
Republicana volem agrair, com no pot ser d’una altra manera, a Comissions Obreres la feina
realitzada per presentar aquesta moció, avui aquí, així com ja ho han fet, com comentava el
Sr. Moreno, altres municipis d’arreu del país. Dit això, estem d’acord en que cal estudiar tots
els mecanismes possibles per protegir la salut de les persones en els centres educatius,
motiu pel qual, el Departament d’Educació i el Departament de Salut treballen juntament
amb els ajuntaments i els equips de coordinació territorials per crear entorns segurs i
preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius de cada centre.
Un treball que sembla que ha donat els seus resultats, a L’Hospitalet el nombre més alt de
grups confinats ha estat de 147, un 12,6% del total i les últimes dades de 18 de desembre,
ens indiquen que el 98% dels grups classe de la ciutat, han funcionat amb total normalitat
aquesta última setmana del trimestre. Tot s’ha de dir gràcies a l’immens esforç realitzat per
alumnes, famílies i professionals de l’educació. I és que aquesta aposta per l’activitat
escolar presencial per garantir el dret a l’educació i la socialització de l’alumnat, ha exigit a
la comunitat educativa, prendre unes mesures preventives que ja tots coneixem, el
manteniment de la distància de la seguretat entre persones, l’ús de la mascareta, la neteja i
desinfecció de mans, així com, la ventilació que han estat doncs, com deia, elements claus.
En aquest sentit, el Departament d’Educació i el de Salut, ja van publicar el passat 5 de
novembre un document amb orientacions de ventilació per als centres educatius en base a
la Guia de ventilació del Consejo Superior de Investigaciones Científicas i els estudis
realitzats per l’associació Mesura. Aquestes guies confirmen que la ventilació creuada
garanteix la renovació de l’aire adequadament. Una renovació que s’ha de fer entre deu i
quinze minuts cada hora. Així com que la velocitat de ventilació de les aules és molt més
alta que la velocitat de pèrdua de càrrega tèrmica.
Sobre la col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat per facilitar espais exteriors, cal
apuntar que són els centres els qui, a través dels seus plans d’organització, demanen
aquest tipus d’espai i com ja es va anunciar, fa uns mesos, ens consta que tant l’Ajuntament
com la Generalitat, les dues parts, estaven disposades a treballar conjuntament pel benestar
de la comunitat educativa.
Pel que fa a la dotació d’equips de protecció, s’han repartit seguint criteris marcats per Salut
avalats aquests criteris per organismes europeus, remarcant que no hi ha hagut cap situació
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que s’hagi comunicat al Departament d’Educació i no ja ha estat resolta.
Per últim, recordar que el Departament d’Educació ha creat una partida extraordinària de 3
milions d’euros per a la neteja i desinfecció dels instituts per a l’any 2020 i aquesta quantia
s’incrementarà, en la quantitat que sigui necessària, l’any 2021, com ja s’ha anunciat.
Per aquests motius i veient que des de les administracions ja s’hi treballa, votarem a favor
dels punts segon i cinquè i ens abstindrem de la resta. Moltes gràcies.

Essent les 13:50 hores, abandonen la sessió el regidor Sr. Antoni Garcia Acero i la
regidora Sra. Lluïsa Carmona Martínez, ambdós del grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

SR. QUIROS BRITO (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Vagi per endavant que aquesta moció l’havíem estat treballant
també com a grup municipal socialista, amb els responsables de Comissions Obreres que la
nostra intenció era portar-la també al Ple i haver-la fet conjunta amb el grup d’En Comú
Podem, però donat la singularitat, s’ha trencat aquesta dinàmica que es venia realitzant de
no presentar mocions en aquest Ple doncs vam considerar no fer-ho.
La moció està sobre la taula, vagi per endavant evidentment el nostre posicionament
favorable com no podria ser d’una altra manera. I en tot cas ja que el Sr. Moreno ha fet una
exposició i jo crec que ha recollit la voluntat i les prioritats que el text i que Comissions
Obreres en aquest cas els recullen, jo tampoc em vull estendre repetir i reiterar els seus
arguments els quals comparteixo però sí que m’agradaria aprofitar precisament i agafant
també les paraules del Sr. Mombiela, m’agradaria aprofitar aquests moments, com a
responsable també d’Educació de la ciutat de L’Hospitalet, per agrair l’esforç ingent de tots
els professionals que treballen dintre dels centres educatius per agrair el seu esforç des del
dia 1 de setembre o fins i tot abans, fins aquest 21 de desembre que hem acabat aquest
primer trimestre.
És veritat que els grups confinats, la darrera setmana, no arribaven al 2% de més de 1.600
grups classe que tenim a la ciutat. Això és el reflex de l’esforç de tots els professionals que
treballen dintre de l’escola.
Jo crec que li hem de reconèixer precisament i ho hem de valorar precisament perquè hi ha
mancances estructurals moltes vegades amb necessitats, com bé recull aquesta moció
d’infraestructures i recursos. Ells el què han volgut ha sigut garantir el dret a l’educació,
garantir que els nostres i les nostres alumnes puguin continuar rebent classe i puguin no
perdre més temps com s’ha demostrat aquests sis mesos de confinament total. I sí cal, per
remarcar tot això, doncs, agrair evidentment a Comissions Obreres un esforç de presentar
aquesta moció.
Agrair el posicionament de vot a tots els grups municipals. Jo crec que és una reivindicació
que hem de defensar tots sense exclusió i evidentment reconèixer de nou l’esforç dels
professionals perquè gràcies a això hem garantit un primer trimestre on el més important
s’ha pogut fer, que és mantenir les classes i els centres educatius oberts. Gràcies.

Essent les 13:55 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Antoni Garcia Acero, portaveu del
grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
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Gracias Alcaldesa, muy brevemente. Desde el Partido Popular también nos queremos
sumar al agradecimiento a los profesores y profesionales educativos que trabajan en
nuestros centros.
El éxito del primer trimestre en referencia a las medidas sanitarias que han llevado el cierre
mínimo de clases que se han visto con alumnos que han dado positivo. En cualquier caso,
nosotros entendemos que desde la Generalitat de Catalunya, tiene que implicarse en este
sentido. No basta con dar, ni mucho menos, instrucciones contradictorias y ni dejar a los
ayuntamientos que se les fie el tema de la señalización o el tema de las medidas que se
puedan hacer de limpieza y desinfección de los centros.
Por tanto, es necesario que Cataluña se implique en la medida de lo posible para evitar más
contagios y conseguir que en estos meses venideros el funcionamiento de los centros
educativos sea con normalidad y por tanto, nosotros como decía, sumarnos a la felicitación
por parte del Partido Popular, a los profesionales profesores que trabajan en los centros
educativos de la ciudad. Gracias.

Essent les 13:59 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Lluïsa Carmona Martínez,
regidora del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Per tancar molt breument. Donar les gràcies a tots els grups pel seu suport, pel recolzament
als acords plantejats a la moció. Tret d’algunes consideracions d’Esquerra on s’abstindrà
d’alguns punts, la resta del Ple s’ha posicionat a favor. Així que crec que amb el
recolzament pràcticament unànime a aquesta moció donem un pas endavant com a
institució i crec que la gent de la ciutat no hauria entès que en temes tan sensibles com
aquest no ens haguéssim posat d’acord.
Per tant, no vull treure ni temps ni protagonisme a la moció ni entrar en més detalls o
consideracions que puguin embrutar d’alguna manera el fons de la moció o fer el debat.
Reitero l’agraïment als impulsors de la moció, a tota la comunitat educativa i als grups
municipals pel seu suport i la seva aprovació. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies. Per tant, quedaria aprovada la moció per unanimitat a excepció dels punts 2 i 5 en
els quals s’ha abstingut Esquerra Republicana.

SRA. SECRETÀRIA
No al revés.

SRA. ALCALDESSA
Perdó, al revés. Quedarien aprovats el 2 i el 5 per unanimitat i la resta amb l’abstenció
d’Esquerra Republicana. Molt bé, passem a les mocions individuals.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 20 de l’ordre del dia,
que s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts de la seva part dispositiva, i
que s’aprova amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, TERCER i QUART han estat aprovats amb 21 vots a favor dels
representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
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Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Sra./Srs. M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González;
dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González
i amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i
Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero; assistents presents en el moment de la votació, estant absent el Sr.
Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs.
b) Acords SEGON i CINQUÈ, han estat aprovats per unanimitat dels assistents
presents en el moment de la votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle,
regidor del grup polític municipal de Cs.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Atès que és una evidència empírica que la malaltia vírica Covid-19 es transmet per l’aire. A
conseqüència d’una carta oberta de 239 científics de 32 països dirigida a l’OMS, on
indicaven que la covid-19 es transmetia per aerosols en espais tancats, l’OMS va admetre,
que si no s’usa la protecció adequada, el nou coronavirus es contagia per l’aire.
La consideració dels aerosols com a forma de transmissió i contagi obliga a adoptar
mesures concretes en relació amb la ventilació dels espais tancats per evitar l’alta
concentració de virus en suspensió i el contagi, mesures que han d’anar més enllà de
l’obertura de finestres, tenint en compte que per al confort tèrmic cal respectar la
temperatura mínima del Reial Decret 486/1997 que regula les disposicions mínimes de
seguretat i salut als llocs de treball, i altres condicions de salut, així com cal considerar les
temperatures fredes a la tardor i hivern de la pràctica totalitat del nostre territori.
Prenent com a referència la “Guia per a la ventilació en aules” de l’Institut de Diagnòstic
Ambiental i Estudis de l’Aigua, IDAEA-CSIC Mesura d’octubre 2020, que es basa en la Guia
de la Universitat de Harvard, i extrapolant les necessitats de renovació de l’aire a la
dimensió i ocupació de les nostres aules (amb sobreràtios en molts dels casos) cal una
renovació de 15 vegades per hora.
Atès que la ventilació mecànica ofereix entre altres els següents avantatges: la seva
adequació amb independència de les variacions atmosfèriques, economia en el cost de la
instal·lació atenent a la seva rendibilitat tèrmica, ventilació permanent amb cabals
necessaris de l’ordre que es vulgui, expulsió controlada de l’aire viciat i facilitat de muntatge
i inspecció.
Atès que la majoria d’Ajuntaments van comunicar al departament la seva intenció de cedir
espais per a reduir ràtios i garantir la presencialitat al llarg del curs 2020-21 reduint el risc de
contagi d’alumnat i equips docents, entenent que és prioritari situar el dret a l’educació al
centre de les polítiques públiques i garantir la presencialitat als centres escolars.
Considerant l’exposat anteriorment cal exigir estudiar tots els mecanismes possibles per
protegir la salut de les persones dels centres educatius. Està en joc la salut i la vida
d’infants, joves i d’adults que formen part de l’alumnat, de tots els treballadors i treballadores
dels centres docents, dels familiars i de tota la societat en el seu conjunt.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a proposta del grup municipal de
L’Hospitalet En Comú Podem-ECG i amb l’adhesió dels grups municipals CIUTADANS i PP
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acorda:
Primer.- Exigir al Departament d’Educació l’elaboració d’un estudi per a conèixer les
necessitats de renovació d’aire de totes les escoles de Catalunya i implementar, en el cas
que sigui necessari, sistemes de ventilació mecànica als centres educatius segons la
normativa vigent.
Segon.- Col·laborar amb el Departament d’Educació de la Generalitat per facilitar l’ocupació
d’espais alternatius quan sigui necessari i promoure la realització d’activitats a l’exterior,
quan les condicions climatològiques ho permetin.
Tercer.- Reclamar al Departament d’Educació de la Generalitat la dotació d’EPIs respiratoris
suficients per al conjunt de treballadors i treballadores dels centres educatius.
Quart.- Requerir al Govern de la Generalitat l’augment del pressupost de neteja i
desinfecció.
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la resta de grups polítics, a les
direccions dels centres educatius de l’Hospitalet, a l’Associació de Famílies d’Alumnes de
l’Hospitalet (aFFaC), El Casalet de l’Hospitalet i CCOO com a promotors de la iniciativa.”

MOCIONS INDIVIDUALS
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Es fa constar que essent les 14:05 hores, abandonen la sessió la Sra. AlcaldessaPresidenta, els Srs. Cristian Alcázar Esteban, Jaume Graells Veguin i Cristóbal Plaza Lao,
regidors del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, en atenció als
escrits presentats en dates 22 i 23 de desembre de 2020, que consten a l’expedient
d’aquesta sessió del Ple, en els quals entenen que es troben afectats per causa d’abstenció
de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, i manifesten que s’abstindran de la
participació, deliberació, votació i decisió d’aquest punt, abandonant durant el temps que
duri el debat d’aquest punt, la sessió telemàtica del Ple municipal. Es reincorporaran,
finalitzat el debat d’aquest punt.

En aquest punt presideix la sessió el 1er Tinent d’Alcaldia Sr. Francesc J. Belver Vallés,
per suplència de la Presidència.

A petició del Sr. Francesc J. Belver Vallés per la Secretària General del Ple es dóna
lectura de l’enunciat de la moció 21 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

MOCIÓ 21.- INSTANT A L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET QUE ES PERSONI COM A
ACUSACIÓ PARTICULAR DAVANT EL CAS DEL CONSELL ESPORTIU PER DEFENSAR
ELS INTERESSOS PÚBLICS. AJT/70438/2020

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
La imatge de L’Hospitalet del consistori i de l’esport està novament tacada pel presumpte
cas de corrupció que afecta al Consell Esportiu. Han passat més de sis mesos des que la
UDEF va registrar el Consell Esportiu, va detenir el seu director i a dos regidors del govern
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municipal que estan en llibertat amb càrrecs per delictes de desviació de subvencions
públiques, malversació, falsedat documental o blanqueig de capital. Durant aquest període
de temps hi ha hagut més detencions i en aquests moments, hi ha quinze persones en
llibertat amb càrrecs.
La darrera, la detenció de l’Alcaldessa d’aquesta ciutat i presidenta de la Diputació de
Barcelona que està investigada i acusada per prevaricació, malversació i d’omissió del
deure de perseguir un delicte. La situació és molt greu i preocupant. Aquest cas de
presumpta corrupció perjudica la credibilitat d’aquesta institució i la tasca del Consell
Esportiu que promou l’esport escolar com una eina de transmissió de valors i de cohesió
social.
L’Alcaldessa durant aquests sis mesos en lloc de donar explicacions, d’actuar amb
transparència i de depurar responsabilitats al govern, el què ha fet és amagar-se, no donar
la cara i actuar com si això no afectés el seu govern. La Sra. Marin ha buscat excuses dient
que el Consell Esportiu és una entitat privada. Cert, però s’ha oblidat de dir que la meitat
dels membres d’aquesta comissió directiva del Consell Esportiu els escull l’Alcaldessa
mitjançant un acord de la Junta de Govern, que el president o presidenta del Consell
Esportiu sempre és el regidor o regidora d’Esports del govern municipal i que curiosament
l’altra meitat de membres de la Comissió Directiva són majoritàriament destacats militants
del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Durant molt de temps li he preguntat a l’Alcaldessa sobre aquest cas sense obtenir cap tipus
de resposta. Al Ple de juliol li vaig preguntar a la Sra. Marín si trobava normal que
s’utilitzessin els diners públics i les aportacions que fan les entitats esportives i escolars per
pagar presumptes sobresous, pagament en negre sense tributar, dinars, copes, esmorzars,
multes de trànsit, pagament de les taxes personals no relacionades amb l’esport,
contractacions de familiars o indemnitzacions indegudes com la del Sr. Cris Plaza que
després l’Alcaldessa va fitxar com a assessor del seu govern.
En aquell Ple li vaig traslladar a l’Alcaldessa que si trobava normal aquestes irregularitats,
dimitís i si pel contrari considerava que aquestes irregularitats no eren dignes d’un càrrec
públic del govern, cessés els dos regidors imputats. La Sra. Marin no va contestar. El seu
silenci era un silenci de complicitat.
Ara li demano a l’Alcaldessa que dimiteixi perquè la Sra. Núria Marín durant aquests sis
mesos ha amagat el cap sota l’ala. Els ciutadans i les ciutadanes de L’Hospitalet no es
mereixen tenir una alcaldessa investigada i acusada de greus delictes. Els veïns i veïnes
d’aquesta ciutat es mereixen una institució neta sense cap ombra de corrupció, perquè les
institucions estan per sobre de les persones i dels seus interessos personals, deixin de
confondre institució amb partit.
Cada dia que passa la Sra. Marín sense apartar-se del seu càrrec, sense assumir les seves
responsabilitats, més mal fa a aquesta ciutat, a la institució i a l’esport. La Sra. Marín no va
actuar quan ho havia de fer, no va portar a la justícia les irregularitats que li va denunciar el
regidor del seu govern, el Sr. Jaume Graells. La Sra. Marin ha intentat tapar i blanquejar les
irregularitats del Consell Esportiu. Ha intentat justificar el que és injustificable, en lloc de fer
net i actuar amb transparència, exigim llums i taquígrafs. Ens cal un Ajuntament amb parets
de vidre i sobretot sense cap ombra de corrupció.
Per aquest motiu, tornem a presentar des del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya
aquesta moció, sis mesos després amb un objectiu que és que l’Ajuntament de L’Hospitalet
es personi com a acusació particular en el moment processal que correspongui per defensar
els interessos dels veïns i les veïnes, de la institució i de l’esport de la ciutat.
El Sr. Francesc J. Belver Vallés, que presideix la sessió en aquest moment, obre el torn
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d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels grups polítics municipals, per
ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZALEZ (PP)
Gracias Sr. Belver. Desde el pasado mes de junio que saltó a la luz pública el caso del
Consell, no hemos cesado en pedir a Núria Marín, explicaciones públicas a la ciudadanía de
lo que estaba pasando. El prestigio la institución está bajo sospecha y los vecinos y las
vecinas L’Hospitalet se merecen, se merecían una explicación clara, nunca las dio ni antes
ni ahora.
Como ejemplo, a Núria Marín que le gustan tanto las redes sociales, debe tener a sus
seguidores muy desconcertados. Su Twitter narra diariamente lo que pasa en nuestra
ciudad salvo lo relativo a las detenciones que se han ido produciendo, apagón informativo.
Nunca ninguna mención al registro, nunca ninguna mención a los dos concejales imputados,
nunca ninguna mención a los 15 imputados que llevamos ya en este motivo, ni mucho
menos a la imputación sobre ella misma, silencio absoluto.
Pero en cambio, sí agradece las muestras de cariño que le manifiestan los ciudadanos.
Todos aquellos ciudadanos que sigan la información de la ciudad a través del Twitter de la
alcaldesa pues se verán claramente defraudados por la falta de información que han
recibido, eso es un ejemplo.
Desde el Partido Popular queremos manifestar nuestro malestar y rechazo absoluto al ver
como nuestra ciudad está vinculada a presuntos casos de corrupción del partido que
gobierna desde hace más de cuarenta años. No es la primera vez, desgraciadamente,
L’Hospitalet tiene el vergonzante honor de tener el primer alcalde de España condenado por
corrupción urbanística y hoy volvemos a tener la máxima autoridad de la ciudad imputada
por delitos muy graves.
Miembros del gobierno municipal apelaron entonces, en su momento, cuando se presentó la
moción que hoy volvemos a substanciar sobre la presunción de inocencia y poco más se
dijo. Nosotros también apelamos a esa presunción de inocencia, pero sinceramente
creemos que debemos ir más allá de la presunción de inocencia y aportar y dar muestras de
transparencia, cosa que entendemos que no se está haciendo.
Otro ejemplo, es la primera vez que presentó esta moción el Partido Popular denunció que
se habían analizado la información que colgaba en la página web del Consell, los números
no cuadran, el importe que se indica, los ingresos no cuadran con lo que los representantes
que se dicen en la memoria y el resultado de dicha mención a esa página es que ahora
mismo la gestión económica en esa página está en construcción, apagón informativo
nuevamente.
Más allá de eso, el Partido Popular solicitó a Maite Revilla, documentación sobre el Consell,
sobre la gestión económica, ingresos, gestión propiamente administrativa y después de dos
meses de esa petición, ahora se nos dice que no se nos puede facilitar porque está
requisada por la UDEF, dos meses después.
Creemos que este caso ya no admite más desviar la mirada hacia otro sitio. Aquí ya pasa
algo, no se puede negar. Los diferentes episodios que hemos tenido desde el mes de junio
hacen pensar que lejos de quedarse en nada, todo lo contrario, sino que ya llevamos 15
imputados y que esto ya no es un caso del Consell Esportiu sino que es un caso del PSC de
L’Hospitalet. Según propios miembros del PSC, los beneficiarios serán gente del Partido
Socialista, por tanto, no lo digo yo ni el Partido Popular, si no son ustedes mismos que
hacen referencia.
No entendemos cómo después de lo sucedido, Núria Marín niegue la mayor pero ponga a
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disposición de su partido, sus cargos para no perjudicar el propio partido pero en cambio, no
ponga a disposición su cargo como alcaldesa para no perjudicar a la ciudad. Cómo es
posible que el propio Miquel Iceta admitiera antes de la imputación de Núria Marín que
había posibles irregularidades administrativas y desde el gobierno de la ciudad se nos está
negando la mayor. Qué sabe Miquel Iceta, que no sabemos la oposición o que no sabe el
propio gobierno de la ciudad. Parece que ahora Núria Marín se ha puesto las pilas en este
sentido y lo que no ha hecho en un año, lo está haciendo en una semana.
Ahora quiere ir a declarar de manera rápida ante la juez. Hace unos meses nadie dimitía
porque no habían razones pero ahora parece que sí que hay razones y dimite Cris Plaza.
Entonces no sabemos por qué Cristian Alcázar se mantiene en el cargo cuando
presuntamente por el tema del despido improcedente, es él quien firmó, presuntamente, ese
finiquito.
Y ahora sin ir más lejos, se nos envía una carta a todos los grupos municipales instando a
nombrar un representante en el grupo municipal del Consell Esportiu, cuando hace dos
meses, el Partido Popular presentó una moción en este sentido y el PSC, votó en contra
alegando que lo que se quería era despolitizar ese órgano y que si entraban los grupos
municipales perdería eficacia en la gestión.
Por tanto, nosotros desde el Partido Popular, creemos que los últimos movimientos lo único
que hacen es desviar la atención. Hay una evidencia, la presidenta Núria Marín está ahora
mismo llevando a cabo una serie de movimientos que lo que pretenden es desviar la
atención. Por tanto, el Partido Popular dará apoyo a esta moción. Gracias.

Essent les 14:12 hores, abandona la sessió el Sr Jesús Amadeo Martín González,
regidor del grup polític municipal de Ciutadans.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Muchas gracias Sr. Belver. Nosotros votaremos a favor de la moción. Resulta altamente
preocupante el desarrollo del caso del Consell Esportiu y las presuntas irregularidades en la
gestión de la entidad, con 15 personas investigadas desde junio.
Desde el primer momento, nuestro grupo municipal ha reclamado que la Alcaldesa, como
máxima autoridad de la Ciudad, diera explicaciones públicas. Hemos dicho una y otra vez
que los vecinos y vecinas de L’Hospitalet merecían estar informados de una situación que
afectaba, directamente, a su equipo de gobierno con 2 regidores de gobierno investigados.
También le pedimos que cesara cautelarmente a dichos regidores de sus responsabilidades
de gobierno ante la gravedad de las acusaciones. Entra ellas, malversación de caudales
públicos y falsedad documental. No podíamos entender que regidores que habían salido en
libertad con cargos de su comparecencia ante la unidad de élite de la Policía Nacional de
delincuencia económica y Fiscal, la (UDEF), continuaran gestionando presupuestos públicos
de nuestro ayuntamiento. Consideramos que lo más responsable era, como alcaldesa,
apartarlos de sus responsabilidades de gobierno hasta el esclarecimiento del caso.
También le pedimos que el Ayuntamiento se personara como acusación particular en la
causa para defender los intereses de la ciudad y de sus vecinos y vecinas. Ninguna de
nuestras demandas fueron atendidas en aquel momento, y ante su falta de compromiso por
aclarar los hechos, nuestro grupo municipal L’Hospitalet En Comú Podem tomó la decisión
de personarse como acusación popular para poder llegar al fondo de los hechos y defender
los intereses de nuestros vecinos y vecinas.
Poco después se produjeron más detenciones, el caso se fue extendiendo como una
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mancha de aceite hasta llegar a la máxima autoridad de L’Hospitalet. Nuestra preocupación
ante las presuntas irregularidades, teniendo en cuenta que está investigada la propia
alcaldesa de L’Hospitalet, es ya insoportable.
Consideramos que sus explicaciones públicas después de su comparecencia ante la Policía
Nacional, llegaron tarde, demasiado tarde, porque con sus actuaciones anteriores y el
hermetismo de su gobierno, nada de lo que dijera podía justificar el hecho de que está usted
investigada por prevaricación, malversación de fondos públicos y omisión del deber de
perseguir el delito.
¿Es usted consciente del daño irreparable que estos hechos, el desarrollo de este caso y la
investigación sobre la propia alcaldesa está causando a la imagen de la ciudad y a la
institución que usted preside? ¿Es consciente del descrédito y la desafección de la
ciudadanía hacia esta institución que están provocando desde que estalló este caso?
Creemos que es imprescindible volver a pedirle por el bien de la ciudad, de la institución y
de los vecinos y vecinas que todas las personas investigadas por la unidad de delincuencia
económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, incluida la alcaldesa, sean apartados
cautelarmente de la gestión de gobierno.
Pedimos su dimisión y la del Sr. Alcázar, ya que el Sr. Plaza ha tomado la decisión de dimitir
y lo hará al finalizar este Pleno. No puede existir ninguna sombra de corrupción en la
gestión del gobierno de la ciudad, ninguna sospecha. Y aunque la presunción de inocencia
ha de prevalecer, dicha presunción no está exenta del principio de responsabilidad que la
ciudadanía deposita en sus representantes públicos. Por ello, lo más digno por su parte
sería apartarse cautelarmente para que la investigación siga su curso, se aclaren todos los
hechos y esta ciudad y esta institución queden limpias de cualquier sombra de corrupción
que tanto daño nos está haciendo a todos nosotros en L’Hospitalet.

Essent les 14:17 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín González,
regidor del grup polític municipal de Ciutadans.

SR. RUIZ NARVAEZ (Cs)
Gracias. En primer lugar agradecer al grupo proponente de la moción Esquerra Republicana
de Cataluña que admitiera las enmiendas que presentamos a los puntos primero y segundo
de la parte resolutiva. Acto seguido, nuestro grupo quiere dejar claro su respeto absoluto por
el derecho a la presunción de inocencia que ampara a los investigados.
Este grupo municipal con su voto favorable a la moción, persigue dos objetivos: el primero
que haya transparencia en relación con la información que refiriéndose al Consell Esportiu,
tenga interés para este ayuntamiento. Por eso se ha marcado el ámbito de trabajo de la
comisión de estudios, a la documentación obrante en las diligencias previas. Información
que la Alcaldesa, en la reunión que mantuvimos el pasado día 10 de diciembre, se
comprometió a poner a disposición de toda la oposición y por otro lado, a tener acceso a
toda información económica del Consell Esportiu relacionada con las subvenciones que esta
entidad ha recibido del Ayuntamiento.
Asimismo y aprovechando el ofrecimiento que en la citada reunión hizo la Alcaldesa, que
ella en persona informaría a los miembros de la comisión de la evolución y novedades que
en su caso pudieran producirse en el proceso penal abierto.
En segundo lugar, en aras de salvaguardar el interés del propio ayuntamiento que éste se
persone como acusación particular en el supuesto de que el juez instructor haga
ofrecimiento de actuaciones al Ayuntamiento, en el supuesto de que entienda que es parte
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perjudicada de la causa. Esto sin duda ocurrirá si se sustancia la acusación formal contra
cualquiera de los investigados y se declara la apertura de juicio oral por los delitos de
malversación y prevaricación.
Como los tiempos de la justicia y los tiempos de la política se miden en ámbitos diferentes,
nuestro grupo ha entendido que en interés de salvaguardar la imagen del Ayuntamiento,
alejándola del foco mediático que pudiera asociarlo a cualquier sombra de corrupción, sería
conveniente que la Alcaldesa renunciara temporalmente a su cargo, manteniendo en
cualquier caso, su condición de concejal y en este sentido, le dirigimos un ruego a la
Alcaldesa, quien en ejercicio de su legítimo derecho ha rechazado.
Somos conscientes de que el estado del procedimiento penal está en su inicio. Somos
conscientes de que exigir algún tipo de responsabilidad en estos momentos cuya
repercusión no tenga posibilidad de reversión, en caso de archivo, no es razonable.
Este grupo exigirá la dimisión y renuncia del acta de concejal de aquellas personas
asociadas a este Ayuntamiento, que sean procesadas, nunca antes. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC)
Tomo la palabra. Miren, llevamos desgraciadamente unos cuantos meses dando vueltas a
esta cuestión desde diferentes prismas o desde diferentes perspectivas, pero siempre
dándole vueltas a las mismas cuestiones.
Todos se hacen eco de la presunción de inocencia como un elemento fundamental a
conservar. Pero dicen eso y a partir de ahí, muchos de ustedes o algunos de ustedes, ya
hacen un juicio paralelo. Hacen un juicio paralelo, hacen una condena paralela y además ya
establecen cuál ha de ser el precio a pagar por cada uno de los intervinientes. Creo,
consideramos que eso no es justo si realmente se cree en la presunción de inocencia.
Miren nosotros, y la Alcaldesa lo ha dicho en múltiples ocasiones, transparencia en este
como en tantos otros asuntos, en todos los asuntos que tengan que ver con la acción del
gobierno, toda, pero no nos pidan o pídannos, pero entiendan que no les demos aquello que
no tenemos. Nosotros hemos ofrecido y seguimos ofreciendo la posibilidad de toda aquella
documentación que tiene que ver con la relación entre el Ayuntamiento y la entidad privada
Consell Esportiu, toda la documentación que obre en manos del Ayuntamiento que
evidentemente la relación entre esta institución y esa entidad es, desde ese punto de vista
documental y de relación formal, a través de las subvenciones.
Ustedes han tenido acceso a todas las subvenciones, las justificaciones, las solicitudes, las
auditorias de las propias subvenciones, todo eso está al alcance de su mano, todo eso
ustedes lo tienen. Si ustedes plantean lo que piden, elementos que no están en poder, que
no dependen de este ayuntamiento y dependen de una entidad privada, eso evidentemente
es harina de otro costal y difícilmente se les puede dar, pero no por ocultamiento sino
sencillamente porque no tenemos esa jerarquía. El gobierno municipal no tiene esa
jerarquía respecto del Consell Esportiu, de la junta directiva.
Dicho todo esto, miren, ustedes pueden plantear, faltaría más, lo que consideren. Ustedes
pueden decir que aquí respetamos y valoramos hasta la extenuación la presunción de
inocencia pero que unos se aparten, que otros dimitan, que otros se vayan. Me parece que
una cosa es incompatible con la otra. Si creemos en la presunción de inocencia, hagamos
presunción de inocencia y ahora el Sr. Rainaldo Ruiz, en su intervención decía, en el
momento de que llegado el caso, se abra juicio oral y por tanto, haya ya una constatación
por parte de la jueza de lo que ella pueda considerar, hechos suficientemente probados y
luego desarrollar en el juicio, en la vista oral, que haya encausados, nosotros pediremos la
dimisión, eso lo podemos entender, lo que no podemos entender es que en estos momentos

…/…

238

en que además la acusación o la cualificación que se hace a cada una de las personas
intervinientes lo hace una unidad policial, no lo hace en sede judicial una jueza, creemos
que hay una diferencia, no menor, y que creo que vale la pena que todos seamos prudentes
al respecto.
Dicho todo esto, con las modificaciones que se han introducido en la moción, no porque
atenúen la moción sino porque la pone en su justa medida, en el caso de pedir información,
toda aquella información en la que tenga intervención el ayuntamiento, faltaría más.
Además de la documentación que haya, que tenga que ver con la relación entre el Consell
Esportiu y el Ayuntamiento, queremos tener acceso y queremos tener información de
aquellas novedades que se pueden ir generando y de las cuales, el gobierno municipal,
tenga noticia, ningún problema. Nosotros votaremos a favor de esta moción. Porque esta
moción, se pone en su justa medida en que podamos hacer aquello que podemos hacer
delo cual disponemos. No se nos piden cosas de las cuales no disponemos y es más,
ustedes saben y creo que Sra. Sonia Esplugas hacía mención, hace unos días, la Alcaldesa
ha dirigido una carta a todos los grupos municipales, invitándoles a participar como
representantes del ayuntamiento, porque la representación del ayuntamiento en el Consell
Esportiu en la Junta, no es una decisión del ayuntamiento, lo marca la Ley dels Consells
Esportius que viene de la Ley del deporte de Cataluña. Por tanto, en ese marco, el
ayuntamiento tiene una representación, unos representantes que nombra la Junta de
Gobierno.
La Alcaldesa ha dirigido una carta a todos los grupos municipales solicitándoles denos usted
un nombre de su grupo municipal para que sea incorporado a la junta directiva del Consell
Esportiu. ¿Más transparencia que esa quieren?, participen ustedes de la gestión, participen
ustedes no ya para poder consultar la documentación, en la elaboración de la
documentación, en la gestión diaria tomando decisiones, participando del Consell Esportiu
desde su máximo órgano de dirección y evidentemente acceso a la información, allí tendrán,
si así ustedes aceptan esa posibilidad, allí ustedes tendrán toda la información porque serán
miembros del Consell Esportiu de la entidad, serán miembros del órgano de dirección de la
entidad y todo lo que tenga que ver con la información del ayuntamiento, no se preocupen
que desde el propio ayuntamiento si no la tiene se facilitará desde aquí.
Y para acabar la Sra. Ana González, también hacía referencia, el grupo de L’Hospitalet En
Comú se ha presentado como acusación particular, con lo cual, ellos tienen como acusación
acceso total al sumario. Sra. González, lo puede socializar ahí tendremos toda la
información de todo lo que se está substanciando en las actuaciones tanto judiciales como
policiales que estén incorporados en el sumario. A partir de ahí, tendremos todos toda la
información, y podremos posicionarnos como consideremos. Ese es por tanto nuestro
posicionamiento en esta moción, es este redactado, será a favor e insisto y les recuerdo el
ofrecimiento que les ha hecho la Alcaldesa para entrar a formar parte, un miembro de cada
grupo municipal, de la junta directiva del Consell Esportiu.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Gràcies. En primer lloc, agrair el canvi de posicionament del Partit dels Socialistes, del
govern i també de Ciutadans en aquesta moció que és veritat que hem incorporat unes
esmenes que ens feien però sobretot, és a dir, que estiguin a favor de que l’Ajuntament de
L’Hospitalet es personi com a acusació particular, en el moment processal que correspongui
per defensar els interessos dels veïns i de les veïnes, de les entitats esportives i de la ciutat.
Un fet que en el passat Ple del mes de juny on presentaven una moció en la mateixa
direcció, no ho van fer i per tant, agraeixo a l’equip de govern que en aquests moments sí
que estigui a favor de defensar els interessos de la ciutadania.
Nosaltres continuem reclamant que hi hagi transparència, que hi hagi explicacions i tinguem
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la documentació i el Consell Esportiu no ens facilita aquest tipus de documentació i cal dir
ho, vostès no es poden excusar únicament en el tema que ho té el jutjat. Algú es creu que
vostès no tenen còpies, es a dir, de seguretat que té la documentació al núvol? Ens han
facilitat aquella documentació que vostès únicament els hi ha interessat i nosaltres des
d’Esquerra Republicana de Catalunya podem estar d’acord de participar, no com a grup
municipal, sinó a proposar algú vinculat a l’esport a que participi a la Comissió Directiva del
Consell Esportiu, però prèviament el què volem és tenir tota la documentació.
El què volem és també veure com acaba tot aquest presumpte cas de corrupció que afecta
a una entitat molt sensible com és el Consell Esportiu que promou l’esport escolar a la
nostra ciutat. Per tant, (no és audible).
El què volem és que hi hagi transparència que es depurin responsabilitats. Han estat sis
mesos de l’equip de govern sense donar explicacions, sense depurar responsabilitats i amb
quinze persones en aquest moments en llibertat amb càrrecs molt greus, entre elles,
l’alcaldessa d’aquesta ciutat i a qui li reclamem aquest tipus de responsabilitats. Perquè està
en joc la credibilitat de la institució, està en joc una entitat tan important per nosaltres com
és el Consell Esportiu i des d’aquest grup municipal el que demanem és que es faci net i
que no hi hagi cap tipus d’ombra de corrupció envers aquesta institució. Perquè per sobre
de les persones, hi ha les institucions i cal preservar. Cal preservar el bon nom de la ciutat i
la bona feina del Consell Esportiu.

A continuació El Sr. Francesc J. Belver Vallés, que presideix la sessió en aquest
moment, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sr. Belver. Antes de seguir con mi argumentación, lo que quisiera antes que nada,
es solidarizarme con los trabajadores del Consell que a raíz del caso que ha estallado, se
encuentran en una situación que no cobran su salario y por tanto, desde el Partido Popular
nos queremos solidarizar con ellos.
Usted hablaba de la presunción de inocencia, cosa que yo he hecho referencia en mi
intervención. Lo que no entendemos es que se está apelando y todos apelemos a la
presunción de inocencia pero por un lado, Nuria Marín pone sus cargos orgánicos del
partido a disposición del PSC, del PSOE para no perjudicar a su partido, pero en cambio, no
pone su cargo a disposición, para no perjudicar a la ciudad que en este caso sería la
alcaldía de L’Hospitalet, por tanto, tenemos ahí una contradicción.
En cualquier caso, nosotros a la Sra. Maite Revilla le solicitamos información, luego ella nos
ha respondido hace pocos días, diciendo que la documentación que nosotros pedimos no
nos la puede dar porque ha sido confiscada por la UDEF, pero claro, ha tardado dos meses
para contestar. Si tú no tienes la información, tú al día siguiente de recibir el e-mail
solicitando la información, te cuesta poco contestar diciendo que esa información no está en
poder del Consell porque está requisada. Por tanto, dos meses tardan ustedes en
contestarnos y así con todo.
En cualquier caso, nosotros también dudamos ahora de este ofrecimiento a través de la
carta que se nos ha hecho llegar en la que debemos nombrar a un representante de los
grupos municipales para formar parte del Consell, cuando hace dos meses, la Sra. Revilla
hablaba en otros términos. Se nos estaba diciendo que no se quiere politizar al Consell. Se
nos está diciendo que si los grupos municipales formamos parte de la dirección directiva
que entonces deja de ser un órgano competente, diligente y que no sería en cualquier caso,
lo mejor que puede hacer, introducir en ese órgano los grupos municipales.
Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué ha cambiado? Porque es que ahora mismo el Sr.
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Belver contradice los argumentos que hizo hace dos meses la Sra. Maite Revilla, no
sabemos qué es lo que ha cambiado. Por tanto, nos gustaría que desde el grupo socialista,
desde el gobierno municipal que nos dieran explicaciones, qué es lo que ha cambiado, en
este sentido, para que ustedes cambien de pensar y ahora nos ofrezcan entrar en ese
Consell.
En cualquier caso, como decía, nosotros creemos que cuanta más transparencia, ya no por
los grupos municipales sino la propia ciudadanía, que se encuentra en una situación que la
primera autoridad de la ciudad está ahora mismo en entredicho. Por tanto, todo lo que sea
transparencia nosotros estaremos ahí para intentar aportar todo lo que sea.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Muchas gracias. Voy a empezar por el final. Nos pedía el sumario de la causa. Nosotros
evidentemente como personación popular, en este caso, también tenemos una serie de
responsabilidades, Sr. Belver, y en estos momentos, facilitar el sumario sería un delito y
nosotros no vamos a cometer ningún delito, por puesto.
Como usted comprenderá, nosotros en estos temas seguimos estrictamente, las
recomendaciones que nos hace nuestro abogado que está llevando este caso en nuestro
nombre y por supuesto, seguiremos todas sus indicaciones, en este momento, las
indicaciones que tenemos es precisamente que no se puede hacer este tipo de situaciones.
Por lo tanto, nosotros no vamos a compartir el sumario, ni cometer un delito con ello como
comprenderá.
Entonces sobre la invitación que nos ha hecho llegar la Alcaldesa, para poner una persona
en la Junta Directiva del Consell Esportiu, decirle que nosotros vamos a declinar la
invitación porque consideramos que precisamente, en estos momentos, no es conveniente
que nosotros estamos presentes, ya lo dijimos en un momento determinado, la moción que
presentó el Partido Popular. Justamente que haya esta connivencia entre los cargos del
Ayuntamiento con el propio Consell Esportiu, una entidad que ha provocado una situación
que estamos padeciendo y que consideramos que tendría que ser todo lo contrario, que
estuviéramos completamente al margen de la Junta Directiva porque las entidades tienen
que tener sus caminos y sus procesos y nosotros ya lo decimos aquí públicamente,
declinamos la invitación.
Y luego después, estamos hablando continuamente sobre la presunción de inocencia. La
presunción de inocencia no está exenta de responsabilidades, Sr. Belver, y la presunción de
inocencia también conlleva que cuando hay una sospecha tan enorme, como la que está
pesando sobre la máxima autoridad, en este caso, no solamente, es la máxima autoridad,
dos concejales de gobierno, en un principio y luego después la máxima autoridad de la
ciudad están siendo investigados.
A pesar de la presunción de inocencia, las propias persones que están investigadas
deberían de tomar decisiones éticas, en este caso, para no perjudicar ni a la institución, ni a
la ciudad que en estos momentos, está profundamente dañada y esto lo sabemos todos.
Esto es algo que ya por ejercicio de responsabilidad, deberían de asumir, no está exenta en
absoluto la presunción de inocencia con tomar una serie de medidas que deberían ser ya de
motu proprio, no deberíamos de estar demandando en este Pleno. No puede haber
sospechas sobre la gestión en un ayuntamiento, lo sentimos mucho. Creemos que ha de ser
absolutamente transparente y la sospecha de corrupción es muy grave en una institución.

Essent les 14:35 hores, abandona la sessió la Sra. Lluïsa Carmona Martínez, regidora
del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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SR. RUIZ NARVAREZ (Cs)
Gracias. En principio nuestro posicionamiento en relación con la moción ha quedado
bastante claro. Vamos a referirnos exclusivamente a la invitación a la que ha hecho usted
mención para que todos los grupos de la oposición formemos parte de la Junta Directiva del
Consell Esportiu.
A mí me gustaría que aclarara primero una cosa, nuestro posicionamiento es el de que las
entidades privadas se gestionen autónomamente y que no haya ninguna injerencia por parte
de la política municipal o autonómica ni ninguna otra.
Usted citaba, con cierta razón, el Decreto de la Generalitat que regula els Consells
Esportius, pero me va a permitir que le lea el artículo 13 que habla de la comisión directiva.
En ella dice que “la comisión directiva de gestión y ejecución del Consell Esportiu estará
representada en la siguiente proporción: de dos a seis representes de los centros,
asociaciones deportivas o escolares, en el ámbito territorial correspondiente, en este caso,
municipal. De 2 a 6 representantes del ayuntamiento o entidades municipales de gestión
deportiva de la comarca o ámbito territorial correspondiente. Un representante de las
federaciones deportivas catalanas y un representante del Consell comarcal si lo hubiera en
ese caso”.
Por lo tanto, vamos a ver, realmente, si me apura usted, la representación del ayuntamiento
podría ser mínima y sobretodo no tendría que asumir el cargo de presidente de la entidad.
Es que nos parece que hay una confusión de intereses que yo en ningún caso estoy
poniendo en duda la honorabilidad y que se haya hecho bien o se haya hecho mal, en
absoluto, eso lo veremos más adelante en función de cómo vaya evolucionando el
procedimiento penal.
Pero es interesante o sería interesante plantearnos la separación entre lo que es los
intereses del ayuntamiento y lo que son los intereses del Consell Esportiu, por supuesto que
coinciden en un ámbito concreto, es la promoción del deporte. Pero la gestión tiene que ser
absolutamente independiente. Y por eso nosotros ya les hemos enviado la respuesta a su
invitación rechazando formar parte de la junta directiva del Consell Esportiu. En el bien
entendido que no estamos viendo en este ofrecimiento nada raro ni nada malo pero como
he explicado no compartimos el modelo, nada más. Muchas gracias.

SRA. REVILLA SÁNCHEZ (PSC)
Gracias. Yo seré muy breve. Solamente por alusiones y hacer una pequeña aclaración.
Cuando se habló de la documentación que se podía entregar que solicitaran los grupos,
siempre se habló de aquella documentación que estuviera en nuestro poder y que no
estuviera investigada y eso es lo que hemos hecho.
Al Sr. Toni Garcia, en el Consell no hay nube. Posiblemente mal hecho, no la hay. Anterior a
mí eso no existía, las cosas posiblemente tengan que cambiar y si usted o alguien de su
grupo entra lo podrá comprobar con sus propios ojos de que no hay nube. Se llevaron toda
la documentación, discos duros e incluso pen drives, por lo que a mí me han explicado
porque yo no estaba.
Hemos hecho la recopilación de la información y de la documentación que podíamos dar
que estaba en nuestro poder y si no se lo creen, lo siento, pero así es. Muchas gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
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Sí, moltes gràcies, per tancar. Miri Sra. Maite Revilla, vostè sap molt bé que li he enviat
cartes, li he enviat un burofax demanant tota una sèrie de documentació i vostè no ha
contestat.
Únicament li demanem que hi hagi transparència, que faciliti tota la documentació del
Consell i també que es contesti a preguntes que suposo que sí que deuen saber, primer
exemple: quins són els motius, per què el Sr. Cristian Alcázar, en aquell moment, president
del Consell Esportiu, va acomiadar al senyor Cris Plaza de director del Consell Esportiu,
quan en principi, ho feia voluntàriament però va rebre una indemnització i per tant, era un
acomiadament? Aquesta pregunta que és molt fàcil de respondre perquè vostès ho saben,
perquè les persones tant Cris Plaza com Cristian Alcázar, saben els motius, no ens els
diuen.
Tot i així, des d’aquest grup municipal agraïm el canvi de posicionament de l’equip de
govern. No sabem si per què, si per via de la moció avui, hi vota a favor. Però aquesta
moció té un objectiu molt clar, defensar els interessos dels veïns i de les veïnes de la
institució i de l’esport.
Perquè cal arribar fins al final, cal fer net i sobretot cal que s’assumeixin responsabilitats
polítiques perquè està qüestionada la institució i està qüestionada una entitat esportiva tan
important per a la nostra ciutat com és el Consell Esportiu.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt bé, doncs el que és el debat ha finalitzat, ara si em permeten només un parell de
puntualitzacions. La Sra. Ana González ho deia, nosaltres som acusació particular tenim el
sumari no el podem compartir. Espero que ho hagin sentit tots perquè es que quan ens ho
demanen a nosaltres que no el tenim. Sembla que tenim l’obligació de donar-les, doncs,
algú que sí que ho té perquè és part, evidentment, ja ens està dient que no pot ser.
Per tant suposo que si el grup de L’Hospitalet En Comú Podem és part i no pot compartir,
l’Ajuntament que no és part, imagini’s vostès. La presumpció d’innocència la continuarem
mantenint. La transparència la mantindrem fins al final. Compartirem tota la informació de la
que disposem. Ara la Sra. Revilla els explicava que no els pot donar el que no té. Crec que
això és bastant fàcil d’entendre. Es van emportar documentació, pendrives, discs durs,
ordinadors. Hi ha una part que hem tingut que recomposar, que des del Consell Esportiu
s’està recomposant per poder continuar a l’any 2020.
La Sra. Sònia Esplugas se solidaritzava amb els treballadors perquè estan amb dificultats en
el Consell per poder fer front a determinats pagaments, entre d’altres, alguna nòmina dels
treballadors. La Generalitat de Catalunya, el que tenia concedida la subvenció per pagar-la,
la té retinguda.
L’activitat és la que és, el món COVID, també ha afectat al Consell Esportiu. Per tant, o ens
hi posem tots perquè crec que el que sí que estem tots d’acord és que el Consell Esportiu,
com a entitat ha fet, al llarg d’aquests 40 anys, una magnífica tasca en el que és l’esport
escolar, en el que és l’esport infantil, en l’esport juvenil, en l’esport d’un altre nivell de
competició però sobretot de socialització i que ens ha estat, francament, molt útil en una
tasca cívica en el conjunt de la nostra ciutat. Si en això, estem tots d’acord, intentem que el
Consell Esportiu funcioni el millor possible.
L’Alcaldessa els ha convidat a participar perquè vegin que això és absolutament
transparent, perquè vegin que no hi ha res. Perquè vostès es puguin comprometre amb la
gestió. No només mirar els toros des de la barrera i dir, em sembla bé, em sembla
malament, que bé que es fa, que malament que es fa. No, no, participin, coresponsabilitzin
tots vostès de la gestió i a partir d’aquí, podran opinar amb força criteri de realitat de si la
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feina es fa bé, es fa malament o s’ha de fer d’una altra manera. Però opinar des de la
llunyania i des de la tranquil·litat de que les seves opinions, una vegada acabat el debat, ja
les gestionarà qui les hagi de gestionar, home, això és bastant més senzill.
Per tant, veurem quines són les seves posicions al respecte, però insisteixo, a partir
d’aquest moment, farem el que calgui en funció del què planteja la moció per tirar endavant
els acords d’aquesta moció i que en la mida de la disponibilitat de la informació i
documentació que té el govern, poder-les fer arribar de la manera més àgil possible.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Perdonen, ¿puedo hacer una puntualización? Es sobre la acusación popular y lo que
podemos hacer y no pueden hacer y lo que pueden hacer los acusados. Lo digo porque es
que ha dicho una cosa que bueno, nosotros no podemos dar la información porque somos
acusación popular. Pero las personas que sí que están investigadas, en este caso, que
están acusadas sí que pueden facilitar esa información. Yo quiero puntualizarlo porque se
ha dicho algo que no es cierto o ha quedado un poco ambiguo y quería puntualizar eso. Las
personas acusadas sí que pueden compartir la información, los que estamos personados
como acusación, no. ¿De acuerdo?

SRA. SECRETARIA
Queda aprovada per unanimitat la moció i amb l’absència de la Sra. Carmona que no ha
estat present que en el moment de finalitzar la votació.
Passem al següent punt de l’ordre del dia però s’haurien d’incorporar les persones. Falta
incorporar-se la Sra. Alcaldessa per presidir el Ple.

Essent les 14:48 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Lluïsa Carmona Martínez,
regidora del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
La hem avisat i ara mateix s’incorpora. Si vol, Sra. Secretària podem continuar mentre no
arriba.

SRA. SECRETÀRIA
Entenc que la suplència dura mentre dura el punt, desprès ella s’ha d’incorporar a la sessió.

SRA. ALCALDESSA
Sí continuem.

El Sr. Francesc J. Belver Vallés, que presideix la sessió en aquest moment, sotmet a
votació la moció número 21 de l’ordre del dia, que s’aprova per unanimitat dels assistents
presents en el moment de la votació, estant absentes/s la Sra. Alcaldessa-Presidenta, els
Srs. Cristian Alcázar Esteban, Jaume Graells Veguin i Cristóbal Plaza Lao, regidors del grup
polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, la Sra. Lluïsa Carmona Martínez,
regidora del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Sr. Miguel
Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Atès que hi ha en curs una investigació per part de la Unitat de Delinqüència Econòmica
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(UDEF) de la Policia Nacional espanyola, en el marc d’una presumpta trama de corrupció,
frau i d’irregularitats econòmiques en el Consell Esportiu de l’Hospitalet.
Atès que la UDEF està investigant una possible caixa B que utilitzava recursos provinents
de les subvencions públiques i aportacions de les famílies, destinades a promoure l’esport
escolar i de base, per pagar sobresous, indemnitzacions fraudulentes, dinars, copes i
despeses personals, entre d’altres.
Atès que en aquests moments hi ha fins a 15 persones investigades i acusades de delictes
de malversació, entre d’altres.
Atès que entre aquestes persones es troba l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, que
està sent investigada i està actualment acusada dels delictes de prevaricació, malversació i
omissió del deure de perseguir delictes, així com el segon tinent d’alcalde del govern
municipal, Cristian Alcázar, i el fins ara regidor Cristóbal Plaza, que es troben en llibertat
amb càrrecs per presumptes delictes de desviació de subvencions públiques, malversació,
falsedat documental i blanqueig de capital.
Atès que aquesta investigació d’un presumpte cas de corrupció al Consell Esportiu perjudica
la bona feina de l’entitat per promoure els valors i la pràctica de l’esport entre infants i joves,
així com la imatge de l’Ajuntament i de la ciutat.
Atès que des de l’Ajuntament cal actuar amb tota la transparència, donant tota la informació
i col·laborant activament amb la Justícia.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha manifestat en diferents ocasions el seu compromís i
lluita contra la corrupció i la necessitat d’impulsar mesures de transparència i bon govern.
Atès que des de l’Ajuntament de l’Hospitalet hem de defensar els interessos dels ciutadans i
ciutadanes.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
ACORDA
PRIMER.- Instar a l’Ajuntament a crear una comissió per estudiar els documents que
l’Alcaldia es va comprometre a posar a disposició dels grups municipals, rebre i analitzar la
documentació econòmica del Consell Esportiu relacionada amb les subvencions que ha
rebut dita entitat procedent d’aquest Ajuntament i fer un seguiment de la causa judicial amb
reunions periòdiques en les que l’Alcaldia informarà a la comissió de les novetats que
s’hagin produït en el procediment penal.
SEGON.- Instar l’Ajuntament que es personi com acusació particular quan processalment
correspongui o quan hagi un oferiment d’accions per part del Jutge instructor, en la seva
condició de perjudicat o ofès per la presumpta comissió dels delictes investigats; per
defensar els interessos de la institució, de l’esport a la ciutat i els dels veïns i veïnes.
TERCER.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, al
Consell Esportiu de l’Hospitalet, a la Síndica de Greuges de l’Hospitalet, a les entitats de
l’Hospitalet, a la FMC i l’ACM, als grups polítics de la Diputació de Barcelona i del Parlament
de Catalunya.”

L’HOSPITALET EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM

…/…

245

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 22 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En
Comú Podem - En Comú Guanyem.
MOCIÓ 22.EN SUPORT A LES PERSONES AFECTADES PEL TANCAMENT DE LES
CLÍNIQUES DENTIX. AJT/70132/2020

SRA. ALCALDESSA
Per a la seva presentació, Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Gràcies. Les clíniques dentals de la casa Dentix han tancat el mes de novembre la persiana
a tot Espanya. L’empresa ha presentat un concurs de creditors i ha tancat “temporalment”
les seves portes, segons la pròpia direcció de Dentix. La realitat és que el concurs deixa en
un buit als 100.000 clients que té arreu d’Espanya, una part d’ells a L’Hospitalet amb 61
persones afectades, tot i que la xifra d’afectats pot incrementar-se, ja que l’empresa hi tenia
dues clíniques dentals a la nostra ciutat, a Rambla Marina i a Just Oliveras.
Per aquest motiu i com ja va fer anteriorment en el cas del frau protagonitzat per iDental,
Catalunya En Comú Podem, a la Comissió de salut del Parlament, ha registrat una proposta
de resolució sobre el tancament de Dentix que insta al govern de la Generalitat a
solidaritzar-se amb les persones afectades, majoritàriament gent de classe treballadora,
amb escassos recursos i que ara es troben amb el pes d’un crèdit bancari per pagar, amb
problemes de salut per tractaments mal fets o no finalitzats, i sense recursos per a poder-se
defensar.
També es reclama que el cas es tracti com un problema de salut pública, tant pel volum de
gent afectada, com per l’afectació sanitària que comporta en molts d’aquests casos, com pel
fet de tractar-se d’un col·lectiu vulnerable. I que com a autoritat sanitària que és, el
Departament de Salut de la Generalitat activi tots els recursos adients i suficients per a
donar-hi resposta.
En aquesta mateixa línia, l’Oficina municipal d’informació al consumidor de L’Hospitalet, la
OMIC tramitarà les queixes dels afectats i n’està fent divulgació de les recomanacions de
l’Agència Catalana del Consum per orientar els clients de Dentix que s’hagin trobat amb un
tractament a mitges i molt sovint pagat, que afecten fins ara a 61 persones.
També el Ministeri de Consum del govern espanyol ha fet diversos requeriments
d’informació, des de l’octubre passat, a la companyia Dentix sobre la presentació del
concurs de creditors, així com del nombre d’usuaris als qui donava servei i la forma de
finançament d’aquests serveis. Així mateix, el Ministeri de Consum ha portat a terme
comunicacions amb els jutjats mercantils, amb el Banc d’Espanya i entitats financeres que
han subscrit crèdits amb els afectats, i amb col·legis d’odontòlegs. També s’han reunit amb
associacions d’afectats per vetllar pels seus drets i que es puguin personar com creditors,
coordinant accions amb les autoritats de Consum de les diferents Comunitats Autònomes.
Per tot això, nosaltres el què demanem aquí al Ple, és que es doni suport als acords
següents: Primer, que l’Ajuntament de L’Hospitalet expressa la seva solidaritat i el seu
suport a les persones afectades pel tancament de les clíniques Dentix a Catalunya arreu de
l’Estat espanyol.
Segon, donar suport a la proposta de resolució de Catalunya En Comú Podem, al Parlament
de Catalunya, sobre el tancament de Dentix que insta al govern i al Departament de Salut
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de la Generalitat a crear, de forma urgent, una atenció centralitzada per a les persones
afectades per aquest cas, que permeti coordinar recursos i facilitar informació, suport i
respostes en les àrees de salut i consum.
Coordinar-se amb les associacions d’afectats per a fer campanyes d’informació pública que
arribin a totes les persones afectades informant d’on dirigir-se i què fer per a defensar els
seus drets.
Assumir, des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic i/o amb coordinació amb
el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, l’assistència pericial gratuïta a
les persones afectades pel tancament de Dentix.
Oferir des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic, el tractament de les
persones afectades que pateixin complicacions en la salut derivades dels tractaments fets
en clíniques de Dentix i assegurar, utilitzant tots els mecanismes de mediació i arbitratge
dels que disposa l’Agència Catalana de Consum, que les entitats financeres implicades
deixin de passar a cobrament cap altra quota a les persones afectades de tots els crèdits
atorgats i vinculats als tractaments a les clíniques Dentix. Moltes gràcies.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde el Partido Popular votaremos a favor de esta moción como
no puede ser de otra manera, poco más que añadir. Solidarizarnos con las personas, con
los afectados que se están viendo en esta situación y recordar que lamentablemente esta
situación que se está produciendo con las personas que acabamos de decir de Dentix,
pues, ha habido otras situaciones que son muy parecidas. Podemos hablar del famoso caso
iDental en el que se produjeron unas situaciones prácticamente idénticas a las que estamos
relatando hoy.
El cierre en ese momento, también en contra la indefensión de pacientes y trabajadores por
igual. Una cantidad ingente de personas firmantes que habían pedido financiación para
hacer frente a las facturas de su salud bucodental y que finalmente se vieron con una deuda
y sin poder llevar a cabo sus tratamientos.
Finalmente la justicia consiguió sentar las bases a través de ese caso, establecido un
referente para los consumidores, para que en el futuro, si se encontraban en esa situación
se pudiera poner remedio.
Nosotros tenemos administraciones que han puesto, han sentado bases para intentar
ayudar a estas personas, como por ejemplo, la Junta de Andalucía a través de su
departamento de Salud, se ha reunido con los agentes implicados para intentar coordinar
protocolos de actuación de mantenimiento e intentar ayudarles.
Por todo ello, nosotros pedimos también a la Generalitat, al gobierno de España que se
ponga a trabajar siguiendo el ejemplo, pues en este caso, como por ejemplo de la
administración de la Junta de Andalucía para ayudar a todos esos afectados y de la misma
manera, también nosotros instamos al grupo de L’Hospitalet en Comú Podem que también
está muy bien que se presenten estas mociones aquí, o una resolución en el Parlament,
pero que ustedes pueden hablar directamente con su colega el Vicepresidente Pablo
Iglesias, o bien directamente con el Ministro de consumo para que ayuden a los afectados y
que realmente intenten poner una solución inmediata a esta situación dramática que viven
muchas personas. Muchas gracias.
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SRA. ALCALDESSA
No me consta ninguna petición de palabra de Ciudadanos, ¿no?, Sra. Batalla.

SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Hola bona tarda, gràcies Alcaldessa. Respecte d’aquesta moció presentada per En Comú
Podem- En Comú Guanyem, respecte al suport que s’ha de donar a les persones afectades
pel tancament de les clíniques Dentix, Esquerra com a partit que posa en el nucli de les
seves polítiques les persones, no pot fer altra cosa que expressar la solidaritat i el suport a
totes aquestes persones afectades pel greu problema de salut i també econòmic que els hi
ha pogut suposar.
Ara bé, de la segona proposta, dels cinc punts de la segona proposta d’acord, el que està
fent en Comú Podem és traslladar totes aquestes qüestions i totes aquestes instàncies a la
instància de la Generalitat de Catalunya, a través del departament corresponent. Al
respecte, nosaltres volem manifestar algunes consideracions perquè ja pensem que es
dóna resposta i suport al ciutadà afectat pel tancament d’aquestes clíniques i es fa a través
de serveis i procediments que ara mateix, la Generalitat ja té a la seva disposició.
Concretant les nostres consideracions, doncs al punt 2, En Comú Podem, ens proposa crear
de forma urgent una atenció centralitzada per a les persones afectades que permeti
coordinar recursos i facilitar informació i suport.
Us podríem dir que el dia 3 de desembre, es va publicar al BOE, la declaració de concurs de
creditors i els usuaris i clients afectats, a partir d’aquesta declaració, han de buscar suport i
adreçar-se a l’administració concursal. Els organismes públics ja no podem intervenir o ja no
poden intervenir. L’Agència Catalana de Consum a través de la seva web i amb un enllaç
específic, facilita informació necessària perquè aquestes persones puguin exercir els seus
drets de consum i també puguin finalitzar aquests tractaments inacabats i restablir de forma
urgent l’operativa a nivell de clínica, si la tenen.
També des de Salut s’informa als pacients que en cas d’una necessitat immediata
d’urgència arrel d’aquestes intervencions que s’han quedat a mitges, el metge de capçalera,
valora i evidentment se’ls hi dona l’assistència sanitària adequada allà on hagi la urgència.
Respecte del punt 3, com que es parla de coordinar associacions i fer campanyes
d’informació pública, nosaltres podem dir que la Generalitat té la Secretaria d’Atenció
Sanitària de participació que exerceix aquesta funció de promoure la participació en el
sistema sanitari públic. Per tant, aquesta secretaria ja recull totes aquestes sol·licituds i les
coordina a través de les associacions afectades, per tal que el circuit d’informació arribi a
tots els afectats.
Respecte al punt 4, el què es demana és que els serveis odontològics del sistema sanitari
públic, facin l’assistència pericial gratuïta. Us hauríem de dir que arrel d’aquesta declaració
de concurs, és el jutge titular del jutjat mercantil número 2 de Madrid, on s’ha admès a
tràmit, aquesta declaració, i determinar si aquesta assistència pericial especialitzada
gratuïta, s’ha de fer o no i si és a càrrec del personal tècnic que té adscrits els òrgans
jurisdiccionals, o els funcionaris, organismes, serveis tècnics que facin falta, d’acord?
El punt 5, el que es demana és oferir els serveis odontològics del sistema sanitari públic, el
tractament de les persones que tenen complicacions en la salut derivades dels tractaments i
del fet que aquestes clíniques han tancat i els han deixat amb una ma per endavant i una
altra per darrera.
Aquí us hem de dir que la Comissió de salut del Parlament va aprovar el 15 de setembre la
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llei 12/ 2020 de l’atenció pública de la salut i a part del que hi ha dels preceptes d’aquesta
llei, és evident que el sistema de salut pública a Catalunya sempre atén i sempre està obert
a atendre complicacions mèdiques de totes aquelles persones i aquest cas no seria una
excepció. Vull dir que si aquestes persones tenen complicacions perquè els tractaments han
quedat a mitges, doncs evidentment, serien atesos en el sistema públic de salut.
I respecte a l’últim punt, en cas en que s’hagin d’utilitzar tots els mecanismes de mediació i
arbitratge que disposa l’Agència Catalana de Consum, reiterem doncs, el que hem dit, que
la publicació de la declaració de concurs de creditors, que els organismes públics no puguin
mediar amb aquesta empresa Dentix, ni resoldre les reclamacions, sinó que han de ser els
mateixos afectats que exerceixin els seus drets.
Malgrat això, l’Agència Catalana de Consum, tal com hem dit, a través de la web i d’una
pàgina habilitada, d’un enllaç habilitat, facilita la informació i el suport a tota aquesta gent
afectada.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC)
Bona tarda i gràcies Sra. Alcaldessa. Tot el nostre recolzament, com no podia ser d’una
altra manera, tal com posa l’acord número 1, la nostra solidaritat als pacients que s’han
sentit afectats perquè no s’han pogut acabar aquests tractaments que han quedat a mitges i
jo penso que és important que tinguin aquest recolzament per part nostra. I molts d’aquests
casos que han estat finançats per entitats bancàries que és el gran problema que tenen
molts d’aquests pacients que estan dirigint-se a l’oficina de l’OMIC, per veure com es poden
assessorar i com poden tramitar aquesta denúncia.
Com molt bé deia la moció, al principi que vaig parlar també amb L’Hospitalet En Comú
Podem, Sra. Ana González, en el moment que van fer la moció, estàvem parlant de 60
persones que estaven afectades a la nostra ciutat.
A dia d’avui, després de la declaració que va fer el BOE, de com tramitar aquesta denúncia,
ja són cent persones. Ho dic perquè tingueu aquesta informació, les persones afectades pel
tema del tancament de la clínica Dentix. Jo penso que és important aquesta col·laboració a
aquestes consultes que s’estan fent a través de l’OMIC i tot l’assessorament que estem fent
per part nostra. La preocupació és lògica per part d’ells, evidentment, com no podia ser
d’una altra manera, i per això, en aquestes hores complicades, és important comptar amb el
suport dels organismes, com deia abans, també amb l’objectiu que es pugui retornar els
diners que avui han utilitzat aquestes persones per fer aquests tractaments. Per això com no
podia ser d’una altra manera, donarem un vot a favor d’aquesta moció per part del Partit
Socialista. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Volia dir un parell de coses, per tancar la moció.
Primer de tot, agrair a la Sra. Sariñena que hagi facilitat la informació. En la moció, nosaltres
vam tancar amb el número 61, però ja sabíem que segurament serien més persones, tal
com indicava dintre de la moció. Després a la Sra. Esplugas comentar-li que tal i com diu la
moció el Ministeri de Consum, ja estava fent la seva feina, està fent totes les actuacions que
corresponen, no està parat, en aquesta situació que s’està donant que no és la primera,
com ja s’ha vist, hi ha altres clíniques que han deixat penjats els seus pacients amb en una
situació a més a més de crèdits i una situació d’emergència de salut bucodental.
Agrair-li a la Sra. Batalla, tota la informació que ens ha donat. Aquí del que es tracta és
precisament de poder ajudar a totes les persones que ja han estat afectades, sigui d’una
manera o altra, cadascun amb la seva responsabilitat. Per què és molt complicat, per a una
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persona que ha estat pagant un tractament que s’ha quedat a mitges o que s’ho han fet
malament i que es quedi absolutament enmig de tot això.
És molt difícil, moltes vegades, fer tots els tràmits que es requereixen per poder assolir de
nou o de deixar de pagar els crèdits o tot el que és l’embolic, moltes vegades, administratiu
que comporta i s’hauria de facilitar de totes les maneres que aquestes persones puguin
assolir el que és comunicar una salut bucodental, en aquest cas. Moltes gràcies a tots.

SRA. ALCALDESSA
No sé si per part d’Esquerra, per part de Ciutadans.

SR. RUIZ NARVAEZ (Cs)
Voto favorable.

SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Esquerra votem a favor del primer acord, però els cinc punts del segon acord ens abstenim.

SRA. ALCALDESSA
Per tant, quedaria aprovada amb els vots favorables a tota la moció del Partit Popular, de
L’Hospitalet en Comú que és qui fa la proposta; de Ciutadans; del PSC i en el primer punt
de l’acord, Esquerra a favor i la resta abstenció.

SRA. SECRETÀRIA
Perdó, un moment. El punt tercer que són els trasllats, Esquerra m’imagino que també és
favor. El primer a favor, el segon abstenció i el tercer?

SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
El tercer a favor.

SRA. SECRETÀRIA
D’acord, gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 22 de l’ordre del dia,
que s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts de la seva part dispositiva, i
que s’aprova amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER i TERCER han estat aprovats per unanimitat dels assistents
presents en el moment de la votació; estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle,
regidor del grup polític municipal de Cs.
b) Acord SEGON ha estat aprovat amb 21 vots a favor dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban,
José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume
Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i
Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz
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i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i
amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i
Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero; assistents presents en el moment de la votació¸ estant absent el Sr.
Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Les clíniques dentals de la casa Dentix han tancat aquest mes de novembre la persiana a
tot Espanya. L’empresa ha presentat un concurs de creditors i ha tancat “temporalment” les
seves portes, segons la mateixa direcció de Dentix. La realitat és que el concurs deixa en un
buit als 100.000 clients que té arreu d’Espanya, una part d’ells a L’Hospitalet amb 61
persones afectades, tot i que la xifra d’afectats pot incrementar-se, ja que l’empresa hi tenia
dues clíniques dentals a la nostra ciutat, a Rambla Marina i Just Oliveras. Mentre no es resol
el concurs de creditors, que pot acabar amb la liquidació de l’empresa, aquests clients estan
en un buit en el cas que tinguessin tractaments a mitges a les clíniques de Dentix. En bona
part dels casos, tractaments finançats via crèdits bancaris.
Per aquest motiu i com ja va fer anteriorment en el cas del frau protagonitzat per iDental,
Catalunya En Comú Podem (CatECP) a la Comissió de Salut del Parlament, ha registrat
una Proposta de resolució sobre el tancament de Dentix, que insta al Govern de la
Generalitat a solidaritzar-se amb les persones afectades, majoritàriament gent de classe
treballadora, amb escassos recursos i que ara es troben amb el pes d’un crèdit bancari per
pagar, amb problemes de salut per tractaments mal fets o no finalitzats, i sense recursos per
a poder-se defensar.
També es reclama que el cas es tracti com un problema de salut pública, tant pel volum de
gent afectada, com per l’afectació sanitària que comporta en molts d’aquests casos, com pel
fet de tractar-se d’un col·lectiu vulnerable. I que com a autoritat sanitària que és, el
Departament de Salut de la Generalitat activi tots els recursos adients i suficients per a
donar-hi resposta.
Així com la creació d’un servei d’atenció centralitzada per a les persones afectades pel
tancament de Dentix, de manera coordinada entre Salut i Consum, en contacte directe amb
les associacions d’afectats per ajudar-los a defensar els seus drets.
I que, des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic, s’ofereixi tractament a les
persones que pateixin complicacions en la salut derivades dels tractaments fets en clíniques
de Dentix. I d’altra banda, que l’Agència Catalana de Consum faci la mediació necessària
perquè les entitats financeres implicades deixin de passar a cobrament cap altra quota a les
persones afectades de tots els crèdits atorgats i vinculats als tractaments a les clíniques
Dentix.
Atès que en aquesta mateixa línia l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de
L’Hospitalet (OMIC) tramitarà les queixes dels afectats i n’està fent divulgació de les
recomanacions de l’Agència Catalana del Consum per orientar els clients de Dentix que
s’hagin trobat amb un tractament a mitges i molt sovint pagat, que afecten fins ara a 61
persones.
Atès que també el Ministeri de Consum del Govern espanyol ha fet diversos requeriments
d’informació, des de l’octubre passat, a la companyia Dentix sobre la presentació del
concurs de creditors, així com del nombre d’usuaris als qui donava servei i la forma de
finançament d’aquests serveis. Així mateix, el Ministeri de Consum ha portat a terme
comunicacions amb els jutjats Mercantils, amb el Banc d’Espanya i entitats financeres que
han subscrit crèdits amb els afectats, i amb col·legis d’odontòlegs. També s’han reunit amb
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associacions d’afectats per vetllar pels seus drets i que es puguin personar com acreedors,
coordinant accions amb les autoritats de Consum de les diferents Comunitats Autònomes.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a proposta del grup municipal de
L’Hospitalet En Comú Podem-ECG acorda:
PRIMER.- L’Ajuntament de L’Hospitalet expressa la seva solidaritat i el seu suport a les
persones afectades pel tancament de les clíniques Dentix a Catalunya i arreu de l’Estat
espanyol.
SEGON.- Donar suport a la proposta de resolució de Catalunya En Comú Podem al
Parlament de Catalunya sobre el tancament de Dentix que insta al Govern i al Departament
de Salut de la Generalitat a:
1) Crear, de forma urgent, una atenció centralitzada per a les persones afectades per
aquest cas, que permeti coordinar recursos i facilitar informació, suport i respostes
en les àrees de Salut i Consum.
2) Coordinar-se amb les associacions d’afectats per a fer campanyes d’informació
pública que arribin a totes les persones afectades informant d’on dirigir-se i què fer
per a defensar els seus drets.
3) Assumir, des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic i en coordinació
amb el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, l’assistència
pericial gratuïta, d’acord amb l’article 6.6 de la Llei 1/1996, de 10 de gener,
d’assistència pericial gratuïta, a les persones afectades pel tancament de Dentix.
4) Oferir des dels serveis odontològics del sistema sanitari públic, el tractament de les
persones afectades que pateixin complicacions en la salut derivades dels
tractaments fets en clíniques de Dentix.
5) Assegurar, utilitzant tots els mecanismes de mediació i arbitratge dels que disposa
l’Agència Catalana de Consum, que les entitats financeres implicades deixin de
passar a cobrament cap altra quota a les persones afectades de tots els crèdits
atorgats i vinculats als tractaments a les clíniques Dentix, en aplicació de la Llei
16/2011, de Contractes de Crèdit al Consum.
TERCER.- Traslladar aquests acords a la Conselleria de Salut de la Generalitat de
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l’Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor de L’Hospitalet (OMIC), a les Associacions de Veïns i Veïnes de L’Hospitalet,
a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de L’Hospitalet i a les centrals sindicals de
L’Hospitalet.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 23 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 23.- RENÚNCIA AL CÀRREC DEL REGIDOR SR. CRISTOBAL PLAZA LAO I
TRAMITACIÓ DE LA SEVA SUBSTITUCIÓ. AJT/69172/2020

SRA. SECRETÀRIA
És un assabentat.

SRA. ALCALDESSA
És un assabentat. Sra. Esplugas.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
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Gracias Sra. Alcaldesa. Es un punto que se vota, ¿no?

SRA. ALCALDESSA
No.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Pensábamos que sí, porque no pone assabentat, pone simplemente renúncia al càrrec.

SRA. SECRETÀRIA
Es un acto administrativo especial, Sra. Esplugas, y la determinación de si votan o no, viene
por la Instrucción de la Junta Electoral Central y por tanto, es sólo una toma de razón,
porque nosotros no podemos decidir si el Sr. Cristobal Plaza dimite o no.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Correcto, aclarado. En cualquier caso, nosotros desde el Partido Popular queríamos hacer
unas consideraciones respecto a este punto. No nos deja de sorprender esta renuncia justo
en este momento. Nosotros creemos que esta renuncia, en cualquier caso, es la crónica de
una dimisión anunciada. Es la primera pero no va a ser la última. Es más, nosotros
entendemos que ya se ha cobrado, en cualquier caso, no solamente la cabeza, entre
comillas, del Sr. Cris Plaza, sino que además el Sr. Porqueras que era el siguiente de la
lista, pues tampoco va a tomar posesión. Con lo cual, entendemos que hay dos personas
que se han visto afectadas directamente por esta situación.
Por tanto, nosotros, como no puede ser de otra manera, tomamos en consideración esta
renuncia y simplemente, los argumentos que da el Sr. Plaza para ahora dimitir, nos parecen
un poco que se cogen con pinzas, ya que él dice que ahora mismo dimite para no
obstaculizar la investigación judicial, cuando la investigación judicial está en marcha desde
el mes de junio. Entonces no entendemos muy bien por qué lo hace ahora. En cualquier
caso, tomamos consideración y ya está.

SRA. ALCALDESSA
Le cedo la palabra al Sr. Plaza.

SR. PLAZA LAO (PSC)
Bueno simplemente, a modo de despedida, dar las gracias a todos aquellos que en este año
y medio de mandato han ayudado a que mi labor fuera más fácil. Evidentemente, al grupo
socialista, a los compañeros de gobierno, al resto de fuerzas políticas que también hemos
tenido un contacto bastante permanente. Por supuesto, a los trabajadores del
Ayuntamiento, al personal, y evidentemente también, a las entidades y a los vecinos y
vecinas, especialmente, los del Distrito VI.
Es un adiós y evidentemente, todos los adioses tiene ese punto triste pero hay que
quedarse con los buenos momentos que han sido muchos también, y por último, decir que
en este año malo, un año en el que todos hemos perdido algún ser querido y compañeros
además que han perdido a familiares muy directos, pues deciros que por suerte, llega el
2021, cambiemos de año y todo aquel que quiera, que le apetezca, pues eso, aquí tiene un
amigo y la vida sigue. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, passem al punt següent, al número 24.

Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
sessió. El text de l’acord és el següent:
“L’alcaldia-presidència en exercici de les facultats que li atorga l’art. 124.4 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’art. 38.4 del Reglament Orgànic
del Ple (BOP 12.01.2012), sotmet a coneixement del Ple municipal el següent acte
administratiu:
VIST que el Sr. CRISTOBAL PLAZA LAO, va prendre possessió del càrrec de Regidor
d’aquest Ajuntament en la sessió constitutiva del ple del 15 de juny de 2019, per haver estat
proclamat regidor electe en les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 per la
candidatura presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
(PSC-CP).
VIST que el 14 de desembre de 2020, el Sr. Plaza ha comparegut davant la Secretaria
general del Ple per tal formalitzar la seva renúncia al càrrec de Regidor i va sol·licitar que es
sotmetés a coneixement del ple ordinari del 23 de desembre de 2020.
ATESA la instrucció de la Junta Electoral Central, del 10 de juliol de 2003 (publicada en el
BOE de 18 de juliol de 2003), que regula la substitució dels càrrecs representatius locals, i
en la qual s’assenyala que quan es presenti un escrit de renúncia del càrrec de Regidor/a el
Ple de l’entitat local del qual formi part prendrà coneixement de la renúncia del mateix, i als
efectes de procedir a la substitució, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica de Règim
Electoral General, trametrà certificació de l’acord adoptat a la Junta Electoral de Zona,
durant la vigència del seu mandat o, si hagués finalitzat aquest, a la Junta Electoral Central
indicant expressament el nom de la persona que a judici de l’Ajuntament li correspongui
cobrir la vacant.
ATÈS que de conformitat amb la llista de candidats presentada pel Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), a les eleccions del 26 de maig de 2019, i
segons la proclamació definitiva realitzada per la Junta Electoral de Zona de L’Hospitalet de
Llobregat, el 29 d’abril, publicada en el BOPB, el 30 d’abril de 2019, el candidat següent de
la llista és, el Sr. ALEXANDRE PORQUERAS LLOPIS, qui ha formulat renuncia anticipada a
la seva designació com a regidor electe, el 16 de desembre de 2020, corresponent la
designació a la persona que li segueix en l’ordre de la llista, Sra. IMAN AISA ABDELLAOUI.
VIST l’informe emès per la Secretaria General del Ple, de 15 de desembre de 2020 (L’H
49/2020)
El Ple, als efectes de donar compliment a l’art. 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, per aquest acte:
PRIMER.- PREN RAÓ I ES DONA PER ASSABENTAT DE LA RENUNCIA al càrrec de
Regidor d’aquest Ajuntament formulada pel Sr. CRISTOBAL PLAZA LAO, del qual va
prendre possessió en la sessió plenària del 15 de juny de 2019, per haver estat escollit com
a integrant de la candidatura presentada pel Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés (PSC-CP) a les eleccions locals del 26 de maig de 2019.
SEGON.- SOL·LICITAR DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, per mitjà de la Secretaria
general del Ple, que expedeixi i trameti a aquest Ajuntament la credencial acreditativa de la
condició de la nova regidora electe a favor de la candidata Sra. IMAN AISA ABDELLAOUI,
per ésser qui segueix en l’ordre de la llista electoral de la candidatura presentada a les
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eleccions locals del 26 de maig de 2019, pel Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés (PSC-CP), atesa la renúncia anticipada del Sr. Porqueras; fent
constar que pel cas de renúncia anticipada d’aquesta candidata se sol·licitarà credencial a
favor de la persona que correspongui segons l’ordre de la llista electoral.
TERCER.- FER CONSTAR que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de
Regidor/a electe/a es notificarà de forma fefaent per la Secretaria General del Ple a la
persona interessada, als efectes que pugui prendre possessió del càrrec de Regidor/a, a la
primera sessió Plenària que tingui lloc, previ jurament o promesa d’acord amb la fórmula
establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia presentació de les declaracions
del registre d’interessos segons disposa l’art. 75.7, de la Llei reguladora de les Bases de
Règim Local i l’art. 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya.
QUART.- TRAMETRE certificat del present acte, junt amb la resta de documentació
necessària, a la Junta Electoral Central als efectes legals oportuns i en especial per tal que
procedeixi a l’emissió de la credencial acreditativa a favor del/ de la candidat/a que
correspongui.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acte al Gabinet de l’alcaldia, a la Intervenció General
Municipal, a la Tresoreria, a la Gerència, a la Direcció de Serveis de Recursos Humans i a
les diferents Àrees municipals, per al seu coneixement i als efectes legals oportuns.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acte al Sr. Cristobal Plaza Lao, a la Sra. IMAN AISA
ABDELLAOUI i als/a les portaveus dels grups polítics municipals.”

24. PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 5462
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC, RGE número
75329, de 6 d’octubre de 2020, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb número 75329 i data 6 d’octubre del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que fos contestada al Ple Ordinari d’octubre i de la
qual és va demanar ajornament, en relació a “les mesures adoptades per pal·liar la COVID19 i el seu grau de compliment...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
Respecte les preguntes 1, 2 i 3. Des del servei de Guàrdia Urbana s’ha donat compliment a
tots el requeriments, adaptant les mesures i els serveis a tots el canvis normatius que s’han
anat aprovant des del 14 de març 2020, per tal de garantir el compliment de les mesures
decretades.
S’han establert controls del trànsit, especialment durant la primera etapa, a les principals
vies de la ciutat, moltes d’aquestes, de manera coordinada amb el Cos de Mossos
d’Esquadra.
Per part de Guàrdia Urbana s’han pres totes les mesures higièniques sanitàries previstes, i
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s’ha vigilat per que el seu compliment sigui efectiu, tant per part dels agents com per part de
les veïnes i veïns de la ciutat
Com a conseqüència dels controls establerts per els agents de la Guàrdia Urbana, durant el
període de l’Estat d’Alarma general s’han interposat:
- 3166 denúncies a persones per incompliment de les mesures establertes.
- 20 detencions relacionades amb l’incompliment de mesures de l’estat d’alarma.
- S’han dut a terme 54515 actuacions de la policia local en matèria de salut per causa de la
Covid-19 durant aquest període.
4. Les denuncies interposades han estat:
Juliol............84
Agost...........75
Setembre.....30
Octubre...... 41
Novembre.. 54
5. Aquesta dada es desconeix, doncs en el programa de Gestió no s’ha recollit.
6. Les denuncies interposades han estat:
Juliol/agost.............23
Setembre................41
Octubre...................59
Novembre................19
7. Es facilita el nombre de denúncies total, no discrimina per avisos de ciutadans.
8. Aquesta dada es desconeix, doncs el programa de Gestió no recull aquesta dada.
9. Si, els seguiments es fan incloent la incidència en el patrullatge dels agents.
10. Les denuncies interposades han estat:
Juliol/agost.............12
Setembre................27
Octubre..................30
Novembre...............26
11. S’han rebut 726 trucades per concentració de persones des del juliol al novembre.
12. Mitjançant trucades de ciutadans, avisos per APP i detecció per part dels agents.
Sobretot infraccions que es produïen a habitatges i a la via pública. A requeriment de la
ciutadania pels diferents canals de comunicació (telèfon, APP) o per detecció dels agents en
el patrullatge diari. Les infraccions s’han detectat principalment han sigut en la via pública i
als habitatges.
Atentament,”

- 5439
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 d’octubre de 2020,
pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans,
Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta oral realitzada al Ple del 28 d’octubre, amb el número d’expedient
AJT/59339/2020, i a la pregunta escrita registrada el 10/11/2020, amb el núm. 86734,
ambdues presentades per vostè com a Regidor del Grup Polític Municipal d’ERC-AM, dirvos el següent:
En relació amb el reconeixement de retribucions salarials (resposta a la pregunta oral), cal
tenir present que la tramitació dels expedients de reconeixement de retribucions requereix
els següents tràmits (sense perjudici d’altres addicionals que es puguin produir, com ara
informació i/o documentació addicionals):
 Sol·licitud per l’Àrea de gestió interessada (en el present cas, la Guàrdia Urbana).
 Quantificació individualitzada de l’import de la retribució, d’acord amb el conveni
col·lectiu i les taules retributives vigents.
 Acreditació comptable de l’existència de crèdit pressupostari adient i suficient.
 Emissió d’informe jurídic i tècnic.
 Fiscalització (exercici de la funció de control de la gestió econòmica per la
Intervenció General Municipal).
 Exercici de la funció de control de legalitat.
 Adopció de la resolució de reconeixement de la retribució.
 Incorporació individualitzada a l’expedient de nòmina i, en el seu cas, de cotització
addicional a la Seguretat Social.
En data del 21.12.2020, les dades sobre els 18 expedients de retribucions pendents
de satisfer al personal de GU són les següents, amb el detall de la taula que
s’incorpora:
a) Els expedients numerats de l’1 al 7 han tingut entrada en l’Àrea d’Equitat, Drets
Socials i RRHH el 14.12.2020. El número 8 ha estat iniciat el 27.11.2020.
Aquests expedients no han pogut ser inclosos a la nòmina de desembre de 2020, ja
que aquesta es va tancar el 4.12.2020, per tal de poder-la satisfer el 22.12.2020. En
conseqüència, estan dins del termini ordinari de tramitació, d’acord amb les fases
indicades anteriorment.
b) Els expedients números 8 i 9 estan conclosos i seran retribuïts al mes de gener de
2021. No s’han pogut fer efectius a la nòmina de desembre de 2020 pel tancament
anticipat d’aquesta.
c) Els expedients números 10 a 15 seran carregats al pressupost de despeses del
2021.
d) Els expedients números 16 a 18 estan en fase de fiscalització.
Nº EXP.
AUPAC

SERVEIS

1
2

66990/2020
68025/2020

ALTA/BAIXA PROXIMITAT
REFORÇ 28/29 NOVEMBRE

3

68031/2020

REFORÇ NITS CAP SETMANA NOVEMBRE

4

68034/2020

ZULU NOVEMBRE

5
6

68219/2020
68239/2020

FACTOR TIPUS CAPORALS
PROXIMITAT NOVEMBRE

7

69043/2020

JUDICIS NOVEMBRE

ESTAT DE
L’EXPEDIENT

Rebut el dia
14/12/2020.
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8

65424/2020

CANVI PLUSOS NOUS SERGENTS
BAIXA PROX AGENTS PRACTIQUES 1
DESEMBRE
ALTA PROXIMITAT AGENTS RACTIQUES 1
DESEMBRE

9

63426/2020

10

63435/2020

11

37081/2020

DIES ESPECIAL PENOSITAT JUNY

12

51259/2020

PLUS SCOOTER A 11 AGENTS 1 OCTUBRE I
BAIXA DE L’AGENT MANUEL ACERO

13

61518/2020

REFORÇ SERVEI ESPECIAL TOT SANTS

14

61745/2020

REFORÇ CAPS SETMANA NITS OCTUBRE

15
16

62187/2020
37061/2020

JUDICIS OCTUBRE
PROXIMITAT JUNY

17
18

54936/2020
59854/2020

PROXIMITAT SETEMBRE
PROXIMITAT OCTUBRE

Iniciat el 27/11/2020
A satisfer a la nòmina
de gener/2021

Amb càrrec al
pressupost del 2021

En fase de fiscalització

En relació amb l’acord signat amb Guàrdia Urbana per liquidar els endarreriments a seixanta
dies (resposta a les preguntes 1 a 3 de la instància), els informo que les dues Àrees de
gestió implicades en la liquidació dels conceptes retributius extraordinaris o les variacions de
nòmina en Guàrdia Urbana són la de Convivència i Seguretat i l’Àrea d’Equitat, Drets
Socials i RRHH. La primera és on s’originen els serveis a retribuir i la segona Àrea instrueix
els procediments administratius i confecciona la nòmina.
Totes dues comparteixen la voluntat comuna de retribuir els serveis extraordinaris en el
termini màxim de seixanta dies, a comptar des de la prestació del servei. I, en aquest sentit,
col·laboren en la gestió per tal d’aconseguir aquest objectiu.
Malgrat l’objectiu compartit de complir en el termini de seixanta dies, no sempre és possible
per diverses causes. A la pregunta anterior s’ha exposat el conjunt d’elements que
incideixen en la instrucció i resolució d’aquests procediments: notificació dels serveis,
quantificació, adequació a l’ordenament jurídic, fiscalització, dotació pressupostària... És en
l’anàlisi d’aquests elements que s’està treballant per tal d’agilitzat aquests components i
poder complir amb el termini esmentat.
Amb relació a la participació dels treballadors i treballadores en la matèria de la retribució
dels serveis de la GU i la recerca d’un consens per minimitzar l’impacte (resposta a les
preguntes 4 i 5 de la instància), us he de dir que la retribució als empleats públics de
l’Ajuntament és un dret d’aquests, reconegut per l’art. 14, lletra d, del text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre. Però l’organització dels mètodes o mecanismes de gestió per fer efectiu aquest
dret és una competència municipal, que no està subjecte a negociació col·lectiva.
En una situació tan complexa com l’ocasionada per la pandèmia de la COVID-19, que ha
significat per als empleats municipals, en aquest cas, els dels serveis de Recursos Humans,
una ràpida adaptació a una situació mai vista, com ara el teletreball i la utilització d’eines i
mecanismes no utilitzats fins ara, s’ha donat compliment als expedients administratius i
pressupostaris de liquidació de la nòmina, amb ple compliment de la normativa aplicable i
sense que la plantilla municipal hagi tingut problemes en la seva percepció.
Cal tenir present que la gestió de la nòmina comporta la instrucció i resolució d’una mitjana
mensual de 300 expedients per al conjunt de l’Ajuntament. Aquests expedients afecten a tot
un conjunt d’aspectes de gestió, des de la modificació de conceptes retributius als empleats
públics en la diversitat dels serveis municipals, fins al compliment de les retencions
retributives ordenades pels Jutjats o per l’Agència Tributària, passant per les modificacions
retributives derivades de les sol·licituds de conciliació familiar, etc.
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Esmentat l’anterior (el dret legal a la retribució i l’excepcionalitat de la pandèmia),
l’Ajuntament mitjançant les dues Àrees de gestió citades (Convivència i Seguretat i l’Àrea
d’Equitat, Drets Socials i RRHH) mantenen sempre una constant activitat negociadora amb
la representació sindical present al cos de la Guàrdia Urbana. És fruit d’aquesta activitat
negociadora que s’han arribat a acords amb la representació sindical que s’han plasmat en
acords municipals, en matèries com ara:
-La millora en la retribució per assistència a judicis.
-La millora en la retribució per preu/hora per servei extraordinaris.
-La jornada i els permisos.
-La mobilitat entre les diferents unitats que integren la GU.
-La prevenció de riscos laborals en matèria de COVID.
-I, pròximament, ja que està en curs de negociació, el Reglament de Segona Activitat.
Amb relació al reconeixement de la feina feta (resposta a les preguntes 6 i 7 de la instància),
la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet ha vingut realitzant, i ho continua fent, un servei essencial
en mig d’una situació excepcional com és la pandèmia ocasionada per la COVID-19. Però,
cal tenir en consideració altres factors:
-També altres empleats públics estan desenvolupant unes activitats essencials, com ara els
serveis socials o el personal de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, que fan possible
una lluita continuada i ferma contra el virus a favor de la ciutadania i de la plantilla del
personal municipal.
-La ciutadania de L’Hospitalet ha patit i pateix en el present moment una situació social i
laboral complexa i problemàtica que repercuteix en els pressupostos municipals.
-Les retribucions dels empleats públics estan subjectes al principi de legalitat. En el present
moment és el Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener; que ja ha estat fet efectiu per al
conjunt del personal al servei de l’Ajuntament. Així mateix, quan la normativa corresponent
als increments retributius del 2021 sigui aprovada per l’Estat, també se’ls donarà
compliment.
Atentament,”

- 5491
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC, RGE número
86734, de 10 de novembre de 2020, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans,
Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta oral realitzada al Ple del 28 d’octubre, amb el número d’expedient
AJT/59339/2020, i a la pregunta escrita registrada el 10/11/2020, amb el núm. 86734,
ambdues presentades per vostè com a Regidor del Grup Polític Municipal d’ERC-AM, dirvos el següent:
En relació amb el reconeixement de retribucions salarials (resposta a la pregunta oral), cal
tenir present que la tramitació dels expedients de reconeixement de retribucions requereix
els següents tràmits (sense perjudici d’altres addicionals que es puguin produir, com ara
informació i/o documentació addicionals):
 Sol·licitud per l’Àrea de gestió interessada (en el present cas, la Guàrdia Urbana).
 Quantificació individualitzada de l’import de la retribució, d’acord amb el conveni
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col·lectiu i les taules retributives vigents.
 Acreditació comptable de l’existència de crèdit pressupostari adient i suficient.
 Emissió d’informe jurídic i tècnic.
 Fiscalització (exercici de la funció de control de la gestió econòmica per la
Intervenció General Municipal).
 Exercici de la funció de control de legalitat.
 Adopció de la resolució de reconeixement de la retribució.
 Incorporació individualitzada a l’expedient de nòmina i, en el seu cas, de cotització
addicional a la Seguretat Social.
En data del 21.12.2020, les dades sobre els 18 expedients de retribucions pendents
de satisfer al personal de GU són les següents, amb el detall de la taula que
s’incorpora:
a) Els expedients numerats de l’1 al 7 han tingut entrada en l’Àrea d’Equitat, Drets
Socials i RRHH el 14.12.2020. El número 8 ha estat iniciat el 27.11.2020.
Aquests expedients no han pogut ser inclosos a la nòmina de desembre de 2020, ja
que aquesta es va tancar el 4.12.2020, per tal de poder-la satisfer el 22.12.2020. En
conseqüència, estan dins del termini ordinari de tramitació, d’acord amb les fases
indicades anteriorment.
b) Els expedients números 8 i 9 estan conclosos i seran retribuïts al mes de gener de
2021. No s’han pogut fer efectius a la nòmina de desembre de 2020 pel tancament
anticipat d’aquesta.
c) Els expedients números 10 a 15 seran carregats al pressupost de despeses del
2021.
d) Els expedients números 16 a 18 estan en fase de fiscalització.
Nº EXP.
AUPAC

SERVEIS

1

66990/2020

ALTA/BAIXA PROXIMITAT

2

68025/2020

REFORÇ 28/29 NOVEMBRE

3

68031/2020

REFORÇ NITS CAP SETMANA NOVEMBRE

4

68034/2020

ZULU NOVEMBRE

5
6

68219/2020
68239/2020

FACTOR TIPUS CAPORALS
PROXIMITAT NOVEMBRE

7
8

69043/2020
65424/2020

9

63426/2020

10

63435/2020

JUDICIS NOVEMBRE
CANVI PLUSOS NOUS SERGENTS
BAIXA PROX AGENTS PRACTIQUES 1
DESEMBRE
ALTA PROXIMITAT AGENTS RACTIQUES 1
DESEMBRE

11

37081/2020

DIES ESPECIAL PENOSITAT JUNY

12

51259/2020

PLUS SCOOTER A 11 AGENTS 1 OCTUBRE I
BAIXA DE L’AGENT MANUEL ACERO

13
14

61518/2020
61745/2020

REFORÇ SERVEI ESPECIAL TOT SANTS
REFORÇ CAPS SETMANA NITS OCTUBRE

15

62187/2020

JUDICIS OCTUBRE

ESTAT DE
L’EXPEDIENT

Rebut el dia
14/12/2020.

Iniciat el 27/11/2020
A satisfer a la nòmina
de gener/2021

Amb càrrec al
pressupost del 2021
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16

37061/2020

PROXIMITAT JUNY

17
18

54936/2020
59854/2020

PROXIMITAT SETEMBRE
PROXIMITAT OCTUBRE

En fase de fiscalització

En relació amb l’acord signat amb Guàrdia Urbana per liquidar els endarreriments a seixanta
dies (resposta a les preguntes 1 a 3 de la instància), els informo que les dues Àrees de
gestió implicades en la liquidació dels conceptes retributius extraordinaris o les variacions de
nòmina en Guàrdia Urbana són la de Convivència i Seguretat i l’Àrea d’Equitat, Drets
Socials i RRHH. La primera és on s’originen els serveis a retribuir i la segona Àrea instrueix
els procediments administratius i confecciona la nòmina.
Totes dues comparteixen la voluntat comuna de retribuir els serveis extraordinaris en el
termini màxim de seixanta dies, a comptar des de la prestació del servei. I, en aquest sentit,
col·laboren en la gestió per tal d’aconseguir aquest objectiu.
Malgrat l’objectiu compartit de complir en el termini de seixanta dies, no sempre és possible
per diverses causes. A la pregunta anterior s’ha exposat el conjunt d’elements que
incideixen en la instrucció i resolució d’aquests procediments: notificació dels serveis,
quantificació, adequació a l’ordenament jurídic, fiscalització, dotació pressupostària... És en
l’anàlisi d’aquests elements que s’està treballant per tal d’agilitzat aquests components i
poder complir amb el termini esmentat.
Amb relació a la participació dels treballadors i treballadores en la matèria de la retribució
dels serveis de la GU i la recerca d’un consens per minimitzar l’impacte (resposta a les
preguntes 4 i 5 de la instància), us he de dir que la retribució als empleats públics de
l’Ajuntament és un dret d’aquests, reconegut per l’art. 14, lletra d, del text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre. Però l’organització dels mètodes o mecanismes de gestió per fer efectiu aquest
dret és una competència municipal, que no està subjecte a negociació col·lectiva.
En una situació tan complexa com l’ocasionada per la pandèmia de la COVID-19, que ha
significat per als empleats municipals, en aquest cas, els dels serveis de Recursos Humans,
una ràpida adaptació a una situació mai vista, com ara el teletreball i la utilització d’eines i
mecanismes no utilitzats fins ara, s’ha donat compliment als expedients administratius i
pressupostaris de liquidació de la nòmina, amb ple compliment de la normativa aplicable i
sense que la plantilla municipal hagi tingut problemes en la seva percepció.
Cal tenir present que la gestió de la nòmina comporta la instrucció i resolució d’una mitjana
mensual de 300 expedients per al conjunt de l’Ajuntament. Aquests expedients afecten a tot
un conjunt d’aspectes de gestió, des de la modificació de conceptes retributius als empleats
públics en la diversitat dels serveis municipals, fins al compliment de les retencions
retributives ordenades pels Jutjats o per l’Agència Tributària, passant per les modificacions
retributives derivades de les sol·licituds de conciliació familiar, etc.
Esmentat l’anterior (el dret legal a la retribució i l’excepcionalitat de la pandèmia),
l’Ajuntament mitjançant les dues Àrees de gestió citades (Convivència i Seguretat i l’Àrea
d’Equitat, Drets Socials i RRHH) mantenen sempre una constant activitat negociadora amb
la representació sindical present al cos de la Guàrdia Urbana. És fruit d’aquesta activitat
negociadora que s’han arribat a acords amb la representació sindical que s’han plasmat en
acords municipals, en matèries com ara:
-La millora en la retribució per assistència a judicis.
-La millora en la retribució per preu/hora per servei extraordinaris.
-La jornada i els permisos.
-La mobilitat entre les diferents unitats que integren la GU.
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-La prevenció de riscos laborals en matèria de COVID.
-I, pròximament, ja que està en curs de negociació, el Reglament de Segona Activitat.
Amb relació al reconeixement de la feina feta (resposta a les preguntes 6 i 7 de la instància),
la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet ha vingut realitzant, i ho continua fent, un servei essencial
en mig d’una situació excepcional com és la pandèmia ocasionada per la COVID-19. Però,
cal tenir en consideració altres factors:
-També altres empleats públics estan desenvolupant unes activitats essencials, com ara els
serveis socials o el personal de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, que fan possible
una lluita continuada i ferma contra el virus a favor de la ciutadania i de la plantilla del
personal municipal.
-La ciutadania de L’Hospitalet ha patit i pateix en el present moment una situació social i
laboral complexa i problemàtica que repercuteix en els pressupostos municipals.
-Les retribucions dels empleats públics estan subjectes al principi de legalitat. En el present
moment és el Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener; que ja ha estat fet efectiu per al
conjunt del personal al servei de l’Ajuntament. Així mateix, quan la normativa corresponent
als increments retributius del 2021 sigui aprovada per l’Estat, també se’ls donarà
compliment.
Atentament,”

- 5471
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral presentada durant el ple de 25 de novembre de 2020, amb
número AJT/66450/2020, en relació amb el cas del Consell Esportiu de l’Hospitalet, i segons
el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de
que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 23 de desembre de 2020, us informo que ens
donem per assabentats del vostre prec.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

- 5472
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de
2020, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral presentada durant el ple de 25 de novembre de 2020, amb
número AJT/66492/2020, en relació amb els terrenys cedits al Cirque du Soleil, i segons el
que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que
sigui contestada en el Ple ordinari del dia 23 de desembre de 2020, us informo el següent:
L’acord signat el seu dia amb el Cirque du Soleil continua vigent. La pandèmia COVID19 ha
fet que la programació dels espectacles, que van girant pel món, s’hagi vist afectada, però la
voluntat dels responsables de la companyia és que, tan aviat com sigui possible, es torni a
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posar en marxa. Respecte a les qüestions internes de l’empresa, posats en contacte amb
els seus representants, ens han posat de manifest que aquesta circumstància no afectarà a
l’activitat, una vegada superada la crisis sanitària.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

- 5473
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de
2020, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral presentada durant el ple de 25 de novembre de 2020, amb
número AJT/66517/2020, en relació amb el Centre de Medicina Xinesa, i segons el que
disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui
contestada en el Ple ordinari del dia 23 de desembre de 2020, us informo el següent:
Com vostès ja saben, al maig de 2017 l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya van signar
un acord amb el govern de la ciutat de Pequín i el govern de Xina. Es van recollir les
obligacions per ambdues parts, per anar complint amb el temps.
La representació del Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa no està executant,
d’acord amb el calendari previst, les obligacions derivades de l’acord.
Des de l’Ajuntament es va requerir, a través del Consolat Xinés a Barcelona, al govern de la
ciutat de Pequín, quines són les circumstàncies que impedeixen el compliment de l’acord.
Vist que hores d’ara no hem obtingut resposta, hem tornat a mantenir reunions per conèixer
altres propostes que poden ser d’interès per la ciutat, sense que ara mateix hi hagi res
definitiu al respecte.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

- 5474
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de
2020, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, Sr. David
Quirós Brito, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta oral formulada al Ple el passat 25 de novembre de 2020, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, en relació a la Casa de la Cultura popular,
Em plau informar-li que:
En relació a la pregunta formulada envers el projecte de la Casa de la Cultura Popular
Catalana m’agradaria matissar que aquest govern sempre ha parlat de la creació d’un
Centre d’Interpretació i producció de la cultura Popular, sense tancar les portes, d’aquest
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futur espai, a altres manifestacions artístiques d’altres indrets del Territori. Sempre hem
manifestat que creiem que una de les riqueses de la nostra Ciutat és la diversitat cultural
que hi trobem.
Respecte a la futura creació d’aquest espai, des de l’equip de Cultura estem treballant amb
un projecte a partir d’altres exemples a d’altres ciutats.
Paral·lelament en les properes setmanes l’Ajuntament adquirirà les Naus Otero, a la
Travessera Industrial, creiem que aquest pot ser un bon espai per encabir el projecte, es
presentarà a diferents entitats per que es valori.
Cordialment,”

- 5477
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de
2020, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada per la Regidora de Govern de Joventut i d’Igualtat i LGTBI, Sra. Laura
García Manota, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la sol·licitud registrada com a pregunta oral realitzada al Ple d’aquest
Ajuntament amb data 25/11/2020 amb expedient núm. AJT/66629/2020, i segons el que
disposa l’article 55.3 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el
Ple Ordinari que es celebrarà el dia 23 de desembre de 2020, en relació a les preguntes
realitzades, us comunico el següent:
La resposta a les dos preguntes ja es va donar per escrit al Ple del 25 de novembre de
2020: pregunta AJT/65526/2020 amb data 16/11/2020
A LA PREGUNTA
1. Quants diners ha rebut l’Ajuntament de l’Hospitalet del Pacte d’Estat contra la
Violència de Gènere.
Any 2018

47.011,82€.

Any 2019

47.011,82€.

A LA PREGUNTA
2. En quins projectes i entitats s’han destina aquests diners rebuts del Pacte d’Estat a
la nostra ciutat.
Adjuntem resolució (*) presentada al “Ministerio de la Presidència, Relaciones con las
Cortes e Igualdad del Gobierno de España” de data 27/09/2019, de la despesa efectuada
de l’01/01/2019 a 30/06/2019 (data establerta per període de justificació a la resolució de
concessió). (*) Document AUPAC: 419000/2019.
En quant a la despesa del any 2019 i degut a l’estat d’alerta sanitària es produeix una
suspensió, tal com indica una nota informativa emesa per part de la “SECRETARIA DE
ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” que es reprodueix a
sota, en relació als terminis d’execució i justificació, per tant, la justificació es presentarà al
gener de 2021.

…/…

264

2. La realització de programes o projectes per les entitats locals amb càrrec als fons rebuts
per al desenvolupament del ‘Pacte d’Estat per a 2019, que no tinguin per objecte la adopció
de mesures per a garantir la prestació dels serveis essencials per a la protecció i atenció de
víctimes de violència de gènere ni la realització de campanyes institucionals preventives,
esmentats en el punt 1, resulta afectada per la suspensió dels terminis prevista en l’apartat 1
de la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març. La seva
realització es reprendrà en el moment en què perdi vigència l’estat d’alarma i les pròrrogues
del mateix. En aquest moment i sense perjudici del que pogués acordar-se en cas de
pròrrogues posteriors de l’estat d’alarma, els 71 dies de durada de l’estat d’alarma (des del
14 de març fins el 23 de maig), durant els quals el termini d’execució està suspès, s’afegiran
perquè, a partir del 24 de maig, es reprengui el termini d’execució fins el 9 de setembre de
2020. Finalitzat aquest termini, la justificació s’han de presentar en un termini de 4 mesos,
és a dir, no més tard de el 9 de gener de 2021.
Cordialment,”

- 5478
En relació amb el pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de
2020, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada oralment durant la sessió del Ple de data 25 de
novembre de 2020 (AJT/66637/2020), i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple a efectes de que siguin contestades al Ple Ordinari, en relació a “sobre el
pàrquing descontrolat que s’està produint al camí d’accés a Can Trabal...”
indicar-li:
Que a través de la Delegació del Govern a Catalunya s’han cedit uns terrenys per facilitar
l’estacionament dels treballadors de l’Hospital. En la mateixa línia s’està gestionant
l’ampliació d’aquesta zona a un terreny proper al ja cedit.
Tanmateix proposarem la instal·lació d’elements físics que impedeixin l’estacionament en el
camí d’accés al riu.
Pel que fa a l’ús alternatiu de l’espai, des de l’àrea de PEEJE ens comuniquen que l’espai
situat a la Travessia Industrial/Feixa Llarga no està adequat per ser utilitzat com aparcament
i, per tant, no se li pot donar d’aquest ús.
Atentament,”

- 5479
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral presentada durant el ple de 25 de novembre de 2020, amb
número AJT/66682/2020, en relació amb el desig de Plens lliures de violència masclista i de
qualsevol forma de violència, i segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 23
de desembre de 2020, us informo que ens donem per assabentats del vostre prec.
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Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

- 5480
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de
2020, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Regidor President del Districte III, Sr. David Quirós Brito, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte al prec oral formulat al Ple el passat 25 de novembre de 2020, d’acord amb allò
que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,
en relació a “al poliesportiu del gasòmetre, el de Santa Eulàlia”
Em plau informar-li que:
Un cop finalitzat el procés participatiu que va decidir la ubicació de l’equipament esportiu al
gasòmetre s’han mantingut diferents reunions amb els veïns afectats.
Es segueix mantenint la comunicació amb ells i a mesura que els tècnics vagin avançant en
el projecte ho anirem compartint amb els veïns, tal i com ens vàrem comprometre.
Cordialment,”

- 5481
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte al prec oral formulat al passat Ple de 25 de novembre de 2020 amb el número
AJT-66684, i d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple
(correcte ús i correcta interpretació a l’hora de respondre precs i preguntes de Ple),
demanant revisió de les preguntes de Ple pendents i que respongués en la major brevetat
possible, informo;
Atenent el punt 6 de l’esmentat article “la resposta al prec es podrà contestar pel destinatari
o limitar-se a donar-se per assabentat”, hem considerat adequat contestar.
Atenent el punt 5 de l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet del
Llobregat “La resposta a la pregunta és de caràcter obligatòria i contindrà els diferents
aspectes que en ella es formulin. Quan el destinatari necessiti recavar informació per a
donar-li resposta podrà prorrogar el termini per respondre fins un màxim de dos
mesos a comptar del dia següent al de la data de presentació, comunicant aquest fet
al membre de la corporació que l’ha formulada”, L’àrea de Convivència i Seguretat,
entenem que us referiu a aquesta àrea, el dia que vàreu formular el vostre prec restava per
contestar la pregunta amb número de registre 75329, amb data d’entrada 6 d’octubre de
2020, ajornada per escrit abans de la celebració del Ple d’Octubre d’enguany.
Fent resum: restava una pregunta ajornada, estàvem en termini i tenim el vostre rebut en
data 30 de novembre d’enguany tot i que nosaltres la vàrem enviar el 27 de novembre de
2020.
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Atentament,”

- 5485
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral presentada durant el ple de 25 de novembre de 2020, amb
número AJT/66576/2020, en relació amb la creació d’una comissió per tal d’esbrinar les
possibles irregularitats en la gestió de l’estadi municipal de la Feixa Llarga, i segons el que
disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui
contestada en el Ple ordinari del dia 23 de desembre de 2020, us informo que ens donem
per assabentats del vostre prec.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

L’H EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM
- 5475
En relació amb el pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de
2020, pel grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta oral realizada durante la sesión del Pleno de fecha 25 de
noviembre de 2020 (AJT/66617/2020), y según lo que dispone el artículo 55 del Reglamento
Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el Pleno Ordinario, en relación a “si
se plantea la peatonalización de algunas calles, los fines de semana, para el uso y disfrute
de los ecinos y ecinas y …”
En respuesta a su pregunta indicarle que:
Las medidas que se tomaron en aquel momento eran circunstanciales por la excepcional
situación sanitaria. Con el inicio del curso escolar se han habilitado calles y espacios
públicos que tienen doble función, la de mejorar la accesibilidad y seguridad de las escuelas
y la mejoría en la circulación de personas. En la actualidad hay creadas 72 zonas escolares.
Atentamente,”

- 5476
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de
2020, pel grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea
d’Educació, Innovació i Cultura, Sr. David Quirós Brito, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta oral formulada en el pasado Pleno 25 de noviembre de 2020, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, en relación a “crear un canal comunicativo con las diferentes
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entidades que integran la red vecinal de protección del patrimonio,
Me complace informarle que:
Hemos valorado más interesante poder quedar para abordar su propuesta y así lo haremos,
el miércoles día 13 de enero de 2021, a las 19 horas en la Regidoría del distrito III.
Cordialmente,”

PARTIT POPULAR
- 5482
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de
2020, pel grup polític municipal del PP, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Señora,
Respecto a la pregunta oral formulada en el pasado Pleno Municipal de este Ayuntamiento,
con número AJT/66.692 con fecha 25/11/2020 y, según lo dispuesto por el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos que sea contestada en el Pleno ordinario del día
23/12/2020, en referencia “a la situación que viven los vecinos de la calle Comercio” y
relacionada con esta, la situación de la Plaça dels Avis; En lo que compete a esta Área, LE
COMUNICAMOS QUE:


En la Oficina Municipal de l’Habitatge de l’Hospitalet de Llobregat (OMH), consta
que la vivienda sita en la calle Comercio, número 34 entresuelo de esta ciudad, habitada por una familia, de la cual somos informados que está provocando
incidencias relacionadas con episodios de incivismo en esta comunidad de
propietarios - nunca fue adjudicada por la Mesa de Valoración para la adjudicación
de viviendas por emergencia social, y en nuestra OMH tampoco consta que la
Generalitat de Catalunya, mediante la Agència de l’Habitatge de Catalunya, nos la
haya ofrecido para adjudicarla a través de nuestra Mesa de emergencia.



La adjudicación de esa vivienda sita en el entresuelo de la CP calle Comercio, 34 ha
sido pues, una adjudicación directa de la Agència de l’Habitatge de Catalunya sobre
la cual no tuvimos información ni responsabilidad alguna.



Hemos acordado con la Generalitat de Catalunya, a través de la Agència Catalana
de l’Habitatge, la celebración de una reunión durante los próximos días, para
abordar de nueva esta cuestión de manera integral.

Atentamente,”

- 5483
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de
2020, pel grup polític municipal del PP, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la seva pregunta oral realitzada al Ple del 25 de novembre, amb el número
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d’expedient AJT/66693/2020, sobre la realització de proves PCR al col·lectiu de la Guàrdia
Urbana, trametrem informe de la Coordinadora de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals
en el qual s’explica l’operatiu i accions portades a terme.
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 681474/2020.”

- 5484
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de novembre de
2020, pel grup polític municipal del PP, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada per la Regidora d’Esports, Sra. María Teresa Revilla Sánchez, que
literalment diu:
“Señora,
En relación a la pregunta oral número AJT/66697/2020 formulada en el pleno del mes de
noviembre en relación a su petición de documentación y visualización de expedientes
relacionados con el Consell Esportiu, procedo a comunicarle que tal y como se le notificó
por correo electrónico, toda aquella documentación que se puede facilitar siempre que no
vulnere la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales y en el caso que nos soliciten información que no
disponemos por estar bajo protección del Ministerio fiscal, le fue entregada el pasado 17 de
diciembre, tal y como se recoge en el acta adjunta de entrega de documentación digital así
como también se dio respuesta el mismo día 17 de diciembre a su petición de información y
documentación que nos hizo llegar mediante el servicio de correo electrónico el 4 de
noviembre del presente año.
Cordialmente,”

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Per part dels/de les regidors/es del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han
formulat en temps i forma 8 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 18 de novembre i 4, 9 i 11 de desembre de 2020, 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. 89790, de 18 de novembre de 2020
“Antoni García i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, CIF.
V67473793, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Quines quantitats ha abonat anualment la Federació Catalana de Tennis en concepte de
cànon pel dret a l’ús privatiu dels béns i del 4% dels ingressos anuals bruts totals de
l’explotació del complex Esportiu Municipal Tennis l’Hospitalet?
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2. Quines inversions hi ha previstes per part de l’Ajuntament, la Federació Catalana de
Tennis o l’empresa “Futbol es Nuestra Vida SL” per solucionar les deficiències estructurals i
millorar les instal·lacions esportives del Complex Esportiu Municipal Tennis l’Hospitalet?
3. Quin és el calendari d’execució d’aquestes inversions?”

- 5510
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Regidora d’Esports, Sra. María Teresa Revilla Sánchez, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 18 de
novembre de 2020, amb número RGE 2020089790, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en relació a
qüestions relacionades amb la Federació Catalana de Tennis, li comuniquem que:
Pregunta número 1: Quines quantitats ha abonat anualment la Federació Catalana de
Tennis en concepte de cànon pel dret a l’ús privatiu dels béns i del 4% dels ingressos
anuals bruts totals de l’explotació del Complex Esportiu Municipal Tennis l’Hospitalet?
Resposta: Donant compliment a la clàusula primera del contracte, apartat cànon, la
Federació Catalana de Tennis va fer el pagament dels imports que a continuació es mostren
en concepte de cànon des de l’inici del contracte de concessió demanial de l’ús privatiu de
les instal·lacions i altres espais de domini públic municipal, del recinte denominat Complex
Esportiu Municipal Tennis L’Hospitalet:

…/…

270

Pregunta número 2: Quines inversions hi ha previstes per part de l’Ajuntament, la
Federació Catalana de Tennis o l’empresa “Fútbol Es Nuestra Vida SL” per solucionar les
deficiències estructurals i millorar les instal·lacions esportives del Complex Esportiu
Municipal Tennis l’Hospitalet?
Resposta: En el moment de redacció d’aquest informe, no hi ha previstes inversions a
realitzar per part de l’Ajuntament al Complex Esportiu Municipal Tennis L’Hospitalet.
L’empresa “Fútbol Es Nuestra Vida, SL” (F.E.N.V.) va presentar una memòria valorada per
tal de fer una actualització a l’exterior, pendent de validació i aprovació.
Pregunta número 3: Quin és el calendari d’execució d’aquestes inversions?
Resposta: Derivat de la resposta anterior, no existeix calendari d’execució.
Cordialment,”

2.- RGE núm. 96698, de 4 de desembre de 2020
“Antoni García i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, CIF.
V67473793, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1.

Quins terminis d’execució té previst el govern de la ciutat per tal d’executar les
inversions pendents en el camp municipal de Futbol del Gornal tal com es va acordar
amb el club l’anterior mandat?

2.

Quan pensa fer l’Ajuntament la licitació del bar del camp de futbol Municipal del
Gornal?

3.

Quins mecanismes té previst l’Ajuntament per compensar la pèrdua d’ingressos de la
UD Gornal motivats per la no licitació i explotació del bar del camp ?”

- 5511
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Regidora d’Esports, Sra. María Teresa Revilla Sánchez, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 3 de
desembre de 2020, amb número RGE 2020096698, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en relació a
qüestions relacionades al Camp Municipal de Futbol Gornal i l’entitat UD Gornal, li
comuniquem el següent:
Pregunta número 1: Quins terminis d’execució té previst el govern de la ciutat per tal
d’executar les inversions pendents en el camp municipal de Futbol del Gornal tal com es va
acordar amb el club l’anterior mandat?
Resposta: Respecte a les inversions pendents d’executar en el Camp Municipal de Futbol
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del Gornal, recentment es van dur a terme les obres de substitució dels vestidors tal com es
va acordar amb l’entitat UD Gornal en l’anterior mandat. Actualment es treballa en la
redacció dels projectes pendents en aquesta instal·lació, per fer la proposta de valoració per
a la seva incorporació a les inversions municipals del present mandat.
Pregunta número 2: Quan pensa fer l’Ajuntament la licitació del bar del Camp de Futbol
Municipal del Gornal?
Resposta: Una vegada realitzades les inversions previstes, es valorarà la licitació per a la
utilització privativa de l’espai destinat a bar-restaurant.
Pregunta número 3: Quins mecanismes té previst l’Ajuntament per compensar la pèrdua
d’ingressos de la UD Gornal motivats per la no licitació i explotació del bar del camp?
Resposta: La UD Gornal, -como totes les entitats esportives de la ciutat que ho sol·liciten i
compleixen els criteris objectius establerts-, rep una subvenció de l’Ajuntament per a la
realització de les seves activitats i, a més, gaudeix de l’ús gratuït del CMF del Gornal,
destinat a la promoció esportiva del futbol.
L’existència i licitació de l’ús d’un espai dedicat a restauració en una instal·lació esportiva no
suposa “per se” un flux d’ingressos directes cap a les entitats que fan ús de la mateixa, ja
que aquesta possibilitat vindria determinada, en el seu cas, dintre del conjunt de drets i
obligacions establerts al clausulat de cada contracte.
Per l’anterior, no hi previst cap sistema general de compensació en aquests casos.
Cordialment,”

3.- RGE núm. 97041, de 4 de desembre de 2020
““Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Arran d’una queixa rebuda per una veïna de l’Hospitalet en relació a la il·luminació del pas
subterrani de vianants que connecta l’Hospital Duran i Reynals amb Bellvitge, el grup
municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Coneix el Govern Municipal per què no hi ha una il·luminació fixa al pas subterrani
que pugui garantir la seguretat de les persones que hi transiten?
2. A qui correspon la competència per fer les instal·lacions oportunes per garantir
aquesta il·luminació?
3. En cas de no correspondre a l’Ajuntament de l’Hospitalet, s’ha instat a l’òrgan
competent a realitzar actuacions que milloren la il·luminació i la seguretat de les
persones?
4. En cas afirmatiu, quina ha estat la resposta d’aquesta administració?
5. Coneix el Govern Municipal si en els darrers mesos s’ha produït algun accident al pas
subterrani en atenció a la manca d’il·luminació?

- 5512
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
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Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 4 de
desembre de 2020, amb número 97.041, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, referent a la il·luminació del
pas subterrani de vianants que connecta l’Hospital Duran i Reynals amb Bellvitge, i a fi i
efecte de donar resposta a les preguntes que han estat derivades a aquesta àrea, li
comuniquem que,
1. Coneix el Govern Municipal per què no hi ha una il·luminació fixa al pas subterrani
que pugui garantir la seguretat de les persones que hi transiten?


Aquest pas soterrani és competència de la xarxa de carreteres de la Generalitat de
Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquesta àrea desconeix la
raó de per què no existeix una il·luminació fixa en l’esmentat pas.

2. A qui correspon la competència per fer les instal·lacions oportunes per garantir
aquesta il·luminació?


Com s’ha dit anteriorment, correspondria al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya.

3. En cas de no correspondre a l’Ajuntament de l’Hospitalet, s’ha instat a l’òrgan
competent a realitzar actuacions que milloren la il·luminació i la seguretat de les
persones?


La Generalitat de Catalunya és conscient de les avaries i les incidències per manca
d’il·luminació que sovint afecten aquest pas soterrani, ja sigui per les incidències
que els comuniquem des del nostre Ajuntament o que els arriben a ells directament.
No obstant això, des d’aquesta Àrea es notificarà als representants de la xarxa de
carreteres de la Generalitat de Catalunya del Departament de Territori i
Sostenibilitat, una sol·licitud demanant-los una solució permanent de la il·luminació
als dos passos soterranis a la zona, que són de la seva competència.

4. En cas afirmatiu, quina ha estat la resposta d’aquesta administració?


Fins a la data, la Generalitat va arreglant puntualment les incidències que els hi
comuniquem des de l’ajuntament, si bé no rebem cap notificació de l’estat de la
incidència.

5. Coneix el Govern Municipal si en els darrers mesos s’ha produït algun accident al
pas subterrani en atenció a la manca d’il·luminació?


A aquesta Àrea no ens consta cap incidència relacionada amb un accident al pas
soterrani ocasionat per la manca d’il·luminació. Ens arriben sovint incidències
relacionades amb aquesta manca d’il·luminació o avaries als dos passos soterranis
que són competència de l’administració esmentada. La darrera incidència detectada
va ser de la setmana del 7 de desembre de 2020 i es va instar a l’òrgan competent
a la seva reparació. Ens consta que aquesta va quedar reparada durant la mateixa
setmana.

Atentament,”
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4.- RGE núm. 97048, de 4 de desembre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Veïns i veïnes del barri de Santa Eulàlia ens han fet arribar la seva preocupació per les
incidències en l’enllumenat públic que es venen produint des de fa uns mesos a la zona de
la Ciutat de la Justícia (carrer de l’Aprestadora, carrer de Buenos Aires, avinguda del
Carrilet, carrer de la Riera Blanca o Plaça de Sant Isidre).
En atenció a aquestes averies, que segons ens informen, són intermitents, des del Grup
Municipal d’Esquerra Republicana volem saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Coneix el govern municipal aquestes problemàtiques?
Quines han estat les darreres averies detectades a la zona?
Estan previstes actuacions per solucionar les problemàtiques?
En cas que s’hagi realitzat actuacions, quines han estat?
Es coneix quin ha estat l’origen de les incidències?”

- 5513
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 4 de
desembre de 2020, amb número 97.048, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, referent a les informacions
rebudes pel seu grup respecte d’unes incidències en l’enllumenat públic a la zona de la
Ciutat de la Justícia (carrer de l’Aprestadora, carrer de Buenos Aires, avinguda del Carrilet,
carrer de la Riera Blanca o plaça de Sant Isidre), i a fi i efecte de donar resposta a les
preguntes que han estat derivades a aquesta àrea, li comuniquem que,
1. Coneix el govern municipal aquestes problemàtiques?


El Govern Municipal és coneixedor d’aquestes problemàtiques.

2. Quines han estat les darreres avaries detectades a la zona?


Les darreres incidències detectades a la zona tenen data d’entrada al nostre
sistema municipal “Sigvial” en aquest mes de desembre. Concretament, el 9 de
desembre de 2020 per la falla d’una làmpada al carrer de la Unió i de l’11 de
desembre de 2020 pel mateix motiu, al carrer de l’Aprestadora, a la zona
d’influència, objecte de la pregunta.

3. Estan previstes actuacions per solucionar les problemàtiques?


Totes les incidències que cursen entrada al sistema Sigvial i les que arriben d’altres
fonts d’informació, així com les incidències detectades pel nostre sistema de tele
gestió de l’enllumenat municipal, són revisades i si s’escau, s’actua per a la seva
reparació o substitució en el termini més curt possible.
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4. En cas que s’hagi realitzat actuacions, quines han estat?


Quan va arribar la pregunta del seu grup a la nostra Àrea per ser substanciada, es
va comprovar amb el nostre sistema de tele gestió de l’enllumenat públic el
funcionament de tots els fanals de la zona i d’aquesta comprovació es va
desprendre que tots els fanals de gestió municipal funcionaven correctament, tret
dels casos contemplats a les incidències de Sigvial dels que encara hi ha parts
oberts per actuació, que són punts aïllats apagats que seran reparats els més aviat
possible i un altre fanal mancant d’un suport pendent de reposició.



També hi ha hagut una columna a la zona objecte de la pregunta, que per l’efecte
dels recents episodis de fortes ventades i l’acció de l’oxidació i els orins van cedir i
va caure el passat 9 de desembre de 2020, procedint a la retirada i assegurament
de la zona fins a la seva reposició. Aquesta reposició està prevista que es dugui a
terme durant el mes de gener de 2021.

5. Es coneix quin ha estat l’origen de les incidències?


Tot i que el nostre sistema de tele gestió permet mesurar i detectar amb gran
precisió els problemes elèctrics en cada circuit abans que aquests generin un
problema que danyi de manera permanent els llums, els llums de Leds són de
potència constant, per la qual cosa en pujar el voltatge baixa el corrent i viceversa,
fet que pot provocar la falla en les làmpades de manera permanent o no tornant a
funcionar fins que la línia es torni a rearmar.



Això ve provocat perquè, tot i comptar amb sistemes supressors de pics de corrent,
el sistema de subministrament elèctric a Catalunya presenta nombrosos pics de
voltatge. Aquests pics de voltatge danyen fàcilment els balasts electrònics usats en
lluminàries de Leds, que de vegades aquestes supressores de pics no poden
impedir, però és sol tractar de fanals aïllats i no de línies senceres, no afectant així a
tot l’enllumenat de la zona.



Per altra banda en alguns punts concrets, poden encara existir instal·lacions
antigues en trams de cablejat realitzades en punts poc accessibles. Aquest cablejat,
és revisat i reparat, sempre que ens es possible, depenent de magnitud de
l’actuació, per substituir els aïllaments danyats per l’efecte del temps.



Per acabar, i com s’explica a un dels casos esmentats, els efectes de la climatologia
adversa també poden ocasionar avaries en l’enllumenat públic. Les fortes ventades
poden fer caure alguns elements verticals i a façanes, encara que aquests hagin
passat les inspeccions i comprovacions pertinents per testar el seu correcte
funcionament i seguretat.

Atentament,”

5.- RGE núm. 98140, de 9 de desembre de 2020
“Antoni García i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, CIF.
V67473793, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1.

Quants grans tenidors ha trobat l’Ajuntament de l’Hospitalet que esquiven la llei que
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obliga als bancs i fons d’inversió a pagar un impost especial si tenen pisos buits?
2.

Quins són aquests grans tenidors que creen microempreses per gestionar menys de 15
pisos buits per vulnerar la llei?

3.

Quines mesures ha posat en marxa l’Ajuntament per denunciar aquest frau de la llei?

4.

Quina quantitat hi ha recaptat l’Ajuntament en l’increment del 50 de l’IBI als pisos buits
de grans tenidors?”

- 5514
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la vostra pregunta de Ple Num., 98140/2020 que vau formular al Registre
General d’Entrada, de data 9 de desembre de 2020, 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 23 de desembre de 2020, en relació a la situació dels pisos buits de
propietat de grans tenidors.
Dir-vos que és necessari sol·licitar ajornament de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

6.- RGE núm. 99224, de 11 de desembre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General les següents preguntes, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El passat divendres 4 de desembre, segons se’ns va informar, el cos de la Guàrdia Urbana
estava saturat, per aquest motiu el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Quants agents van estar de servei el passat 4 de desembre, en els diferents torns?
2. Quants agents estava previst que estiguessin de servei el 4 de desembre, en els
diferents torns?
3. Quin tant per cent de la plantilla va estar de servei?
4. Quants d’aquests agents, per torns, eren de pràctiques?
5. Per quin motiu el nombre d’agents de servei no responia amb la previsió efectuada?
6. Quants agents de la Guàrdia Urbana, en els diferents torns, van estar patrullant
durant el dia 4 de desembre?
7. Quantes persones treballadores a la prefectura de Guàrdia Urbana van estar de
servei en els diferents torns el passat 4 de desembre?
8. Quantes trucades va rebre Guàrdia Urbana?
9. Quantes d’aquestes trucades telefòniques van requerir o requerien l’actuació de
Guàrdia Urbana en el lloc?
10. Quantes notificacions a través de l’APP de Seguretat Ciutadana van ser rebudes per
la Guàrdia Urbana el passat 4 de desembre? Quantes d’aquestes van ser ateses i
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quantes desateses? Per quin motiu es van desatendre o posposar?
11. Quantes trucades van ser desateses o post posades per falta d’efectius?
12. Per quin motiu el cos de la Guàrdia Urbana estava saturat el passat 4 de desembre?
13. Com es va donar resposta a l’incident ocorregut a la tarda al carrer de Ramon
Frontera?
14. Si van assistir efectius de la Guàrdia Urbana al carrer de Ramon Frontera, quantes
patrulles van quedar per la resta de la ciutat?
15. Com es va respondre al requeriment en relació als incidents que s’estaven produint al
carrer de Primavera sobre les 21h?
16. Existia, a les dependències municipals, la possibilitat de realitzar alguna denúncia de
manera presencial el passat 4 de desembre? En cas contrari, quina alternativa
s’oferia als ciutadans i ciutadanes?”

- 5515
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb número 99224 i data 11 de desembre del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a “El
passat divendres 4 de desembre, segons se’ns va informar, el cos de la Guàrdia Urbana
estava saturat,...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1.
a)
Torn mati: 1 intendent-major, 2 inspectors, 2 sots-inspector, 3 sergents, 4 caporals i
19 agents
b)
Torn tarda: 1 inspector, 1 sots-inspector, 3 sergents, 4 caporals i 14 agents
c)
Torn nit 1 inspector, 1 sots-inspector, 1 sergent, 1 caporal i 1agent
2. En els tres torns van haver 64 absències sobrevingudes per indisposició o baixa mèdica a
les quals cal sumar 68 baixes d’agents anteriors a aquesta data.
3. Aproximadament un 15%.
4.
a)
b)
c)

Torn mati: 6
Torn tarda: 13
Torn nit: 0

5. Pel gran nombre d’absències sobrevingudes en el mateix dia sense comunicació prèvia.
6.
a)
b)
c)

Torn mati: 6 patrulles
Torn tarda: 4 patrulles
Torn nit: 2 patrulles

7. Intendent major, 2 inspectors i 4 sots-inspectors.
8. Es van rebre 78 trucades.
9. En total, 33 serveis requerien la presència de Guàrdia Urbana i van ser atesos en el lloc.
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10. Van ser rebudes 9 notificacions, de les quals 2 no es van atendre per falta d’efectius en
aquell moment.
11. Un total de 14 trucades no urgents.
12. No es te constància que la Guardia Urbana estigués saturada.
13. Si es refereix a un accident de trànsit que va succeir a prop d’aquesta adreça, es va
desplaçar una unitat. Al lloc hi havia una ambulància. Es va fer càrrec CME Trànsit per ser
competència seva, tenint en compte que el accident va ocórrer a un punt de la seva
competència.
14. Va assistir una patrulla.
15. No es va poder realitzar per manca d’efectius disponibles.
16. Si. I en tot cas, la comissaria de CME pot i ha d’atendre qualsevol tipus de denúncia.
Atentament,”

7.- RGE núm. 99225, de 11 de desembre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General les següents preguntes, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El passat dijous 9 de desembre, així com en altres dates anteriors, la presència del cos de la
Guàrdia Urbana, juntament amb el de Mossos d’Esquadra i Policia Nacional, en les diferents
estacions de Metro de l’Hospitalet ha estat habitual, per aquest motiu el Grup Municipal
d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Quin és el motiu que justifica el dispositiu policial?
2. Quin és el motiu pel qual la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet participa en dispositius
conjunts amb la Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra?
3. Quines són les funcions de la Guàrdia Urbana en aquests dispositius policials?
4. Els dispositius policials, com el del passat 9 de desembre a l’estació de la L1 de la
Florida, no respon a controls per evitar els desplaçaments fora del municipi de
residència, per quin motiu es va realitzar?
5. Quants agents de la Guàrdia Urbana acostumen a participar en aquests dispositius?
6. Quantes persones han estat identificades en aquests dispositius? Per quins motius?
7. Quantes d’aquestes persones identificades tenien la nacionalitat espanyola?
8. Quantes d’aquestes persones identificades no tenien la nacionalitat espanyola?
9. Quina documentació es demana a les persones que els i les agents aturen? Quines
comprovacions es realitzen?
10. En el marc d’aquests dispositius, s’ha realitzat alguna detenció? Per quin motiu?
11. Quin és el criteri que se segueix per escollir les estacions de Metro on es realitzen els
controls?
12. Per què s’escullen les estacions de Metro per a la realització d’aquests dispositius?
13. Quina incidència han tingut aquests controls en el marc de la seguretat i convivència
de l’Hospitalet?”

- 5516
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra

…/…

278

Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb número 99225 i data 11 de desembre del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a “El
passat dijous 9 de desembre, així com en altres dates anteriors, la presència del cos de la
Guàrdia Urbana, juntament amb el de Mossos d’Esquadra i Policia Nacional, en les diferents
estacions de Metro de l’Hospitalet ha estat habitual...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li que:
1, 2, i 4. Els dispositius que es realitzen en els transports públics es fan per iniciativa del Cos
de Mossos d’Esquadra en l’àmbit de les seves competències de seguretat ciutadana, amb la
finalitat de prevenir fets delictius en aquests espais.
3 i 5. Els agents de Guàrdia urbana tenen com a missió la col·laboració amb els agents de
CME com a suport a les seves actuacions. El número d’agents dependrà de la magnitud de
l’operatiu.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Les dades d’activitat en aquests dispositius són gestionades per
CME.
Atentament,”

8.- RGE núm. 99235, de 11 de desembre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General les següents preguntes, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Davant les inquietuds que ens han traslladat alguns comerciants de les fires de Nadal a
l’Hospitalet, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Quina és la documentació que s’exigeix als i les comerciants que volen participar en
les diferents fires de Nadal que se celebren a la ciutat?
2. Quina documentació s’exigeix als i les comerciants que volen participar, i participen,
en les diferents fires de Nadal que se celebren a la ciutat en relació a la COVID19?
3. Com es vetlla, des de l’Ajuntament, pel compliment de les diferents mesures de
seguretat contra la COVID19?
4. S’ha demanat a cada artesà o artesana que presenti un certificat conforme ha
realitzat un curs contra la pandèmia?
5. És cert que es va enviar una informació confusa en relació amb aquesta darrera
qüestió o, pel contrari, l’Ajuntament va canviar els criteris en la documentació que
calia aportar per poder participar-hi?
6. Quina relació manté l’Ajuntament amb la societat Happen Events?
7. Coneix el Govern Municipal per quin motiu la societat Happen Events afirmava que
cada artesà o artesana havia de presentar un certificat conforme havia realitzat un
curs contra la pandèmia?
8. Coneix el Govern Municipal per quin motiu existia una persona interessada en formar
els i les artesanes de les fires en matèria de COVID19? Quines mesures es van
prendre per informar els i les comerciants que no era necessària aquesta formació?”
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- 5518
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes, Sra. M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 99235 de data 11/12/2020 i segons el que disposa l’article 55.3
(Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el
Ple ordinari del dia 23 de desembre de 2020, procedim a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta número. 1:
Quina és la documentació que s’exigeix als i les comerciants que volen participar en les
diferents fires de Nadal que se celebren a la ciutat?
Resposta:
Quan la sol·licitud prové d’una Associació de Comerciants inscrita al Registre Municipal
d’Entitats de L’Hospitalet (sempre que el mercat sigui complementat amb artesans) o bé un
promotor d’artesans, la documentació que cal aportar és la següent:
- Instància general.
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb el rebut vigent que cobreixi l’activitat.
- Certificat d’instal·lació elèctrica global signada per responsable tècnic en el cas de fer
servir subministrament elèctric.
- Relació dels participants: llistat d’establiments comercials (nom, activitat, adreça fiscal).
- Relació dels participants: llistat de persones artesanes ( titular, ofici, NIF/DNI). De
cadascuna d’aquestes inclourà, a més a més:
a) Document identificatiu (DNI / NIF).
b) Rebut d’autònoms en vigor.
c) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb rebut vigent que cobreixi l’activitat.
d) Declaració responsable sanitària si es comercialitzen productes alimentaris.
e) Autorització a consulta de dades de l’artesà (Seguretat Social, Hisenda i Ajuntament).
- Declaració responsable del pla sectorial de fires – mercats de Nadal del Procicat tant de
l’establiment comercial com dels artesans participants.
- Declaració responsable signada (representant legal dels organitzadors, gestors o
responsables dels actes o activitat) per la que es sol·licita l’autorització, nomenament de la
persona “responsable de seguretat i higiene” i documentació que acredita la formació en
mesures de protecció i detecció de símptomes relacionats amb la COVID-19 i designada.
El tràmit és realitza des de la Seu Electrònica com Autorització per a venda no sedentària
ocasional
a
l’espai
públic
a
https://seuelectronica.lh.cat/tramits/detallTramit.aspx?1qazAyS0CMrmxckEhocL4sNiDNFljbsBldIKbxXXwwDhqazA
vMqazB
Pel que respecta a la sol·licitud per l’obtenció d’una llicència d’ocupació a la via pública amb
la finalitat d’instal·lar atraccions duran fires, incloses aquelles de venda d’aliments en fires,
la documentació que cal aportar és la següent:
- Instància general.
- Document d’identitat de persona física o NIF de persona jurídica.
- Rebut d’autònoms.
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, amb rebut vigent, que cobreixi l’activitat
concreta.
- Butlletí elèctric individual o bé una certificació d’instal·lació global signada per un
responsable tècnic del conjunt de les instal·lacions parcials dels diferents estands o
elements de la fira. En cas que es faci servir subministrament elèctric.
- En el cas de venda de productes alimentaris, haver tramitat la declaració responsable
sanitària.
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- Aportar el certificat de muntatge expedit per un tècnic autoritzat un cop realitzada la
instal·lació.
- Declaració responsable del pla sectorial de fires – mercats de Nadal del Procicat de tots
els participants.
- Declaració responsable signada (representant legal dels organitzadors, gestors o
responsables dels actes o activitat) per la que es sol·licita l’autorització, nomenament de la
persona “responsable de seguretat i higiene” i documentació que acredita la formació en
mesures de protecció i detecció de símptomes relacionats amb la COVID-19 i designada.
El tràmit de presentació de documentació es pot realitzar-se presencialment o bé mitjançant
la Seu Electrònica com Llicència d’ocupació de la via pública per a instal·lacions
d’atraccions
i
venda
en
fires
a
https://seuelectronica.lh.cat/tramits/detallTramit.aspx?1OUv2DTlARNI8R86MxoVks5TWJiF7B2sQVbjoF26aEG4qa
zB
Pregunta número 2:
Quina documentació s’exigeix als i les comerciants que volen participar, i participen, en les
diferents fires de Nadal que se celebren a la ciutat en relació a la COVID19?
Resposta:
La documentació és la citada en la pregunta anterior.
Pregunta número 3:
Com es vetlla, des de l’Ajuntament, pel compliment de les diferents mesures de seguretat
contra la COVID19?
Resposta:
Seguint el Pla sectorial de fires – mercats de Nadal per la COVID19, document aprovat pel
Comitè Tècnic del Pla PROCICAT aprovat el 20 de novembre de 2020.
Pregunta número 4:
S’ha demanat a cada artesà o artesana que presenti un certificat conforme ha realitzat un
curs contra la pandèmia?
Resposta:
El Pla sectorial de fires – mercats de Nadal al seu punt 3.6 determina que cada titular de
l’activitat ha d’aportar una declaració responsable signada.
Pregunta número 5:
És cert que es va enviar una informació confusa en relació amb aquesta darrera qüestió o,
pel contrari, l’Ajuntament va canviar els criteris en la documentació que calia aportar per
poder participar-hi?
Resposta:
El plec de condicions de la contractació menor per la realització de l’activitat “Fira de Nadal i
Reis de L’Hospitalet de Llobregat” del 12 de novembre de 2020 s’informava del protocol del
Pla PROCICAT era el del 22 de juliol de 2020 corresponent al “Pla d’acció recintes firals i
espais a l’aire lliure, en què es duen a terme Fires i Fires Mercat (Departament d’Empresa i
Coneixement).

…/…

281

Durant el procés de presentació i corresponent resolució de l’adjudicació del contracte va
ser publicada la nova normativa, del 20 de novembre de 2020 que deixava sense efectes la
indicada al plec de condicions.
Pregunta número 6:
Quina relació manté l’Ajuntament amb la societat Happen Events?
Resposta:
La relació és la que es defineix a les bases del procés de contractació.
Pregunta número 7:
Coneix el Govern Municipal per quin motiu la societat Happen Events afirmava que cada
artesà o artesana havia de presentar un certificat conforme havia realitzat un curs contra la
pandèmia?
Resposta:
El Pla sectorial de fires – mercats de Nadal per la COVID19, document aprovat pel Comitè
Tècnic del Pla PROCICAT aprovat el 20 de novembre de 2020 només obliga a la
presentació d’una declaració responsable signada per part del participant.
Aquesta actuació va ser traslladada a l’empresa adjudicatària enviant un exemplar del pla
sectorial i el model de declaració que cada titular de l’activitat ha d’aportar amb la seva
signatura.
Pregunta número 8:
Coneix el Govern Municipal per quin motiu existia una persona interessada en formar els i
les artesanes de les fires en matèria de COVID19? Quines mesures es van prendre per
informar els i les comerciants que no era necessària aquesta formació?
Resposta:
Els i les comerciants van traslladar a la Unitat de Comerç l’actuació de què havien de
realitzar una formació en matèria COVID-19.
Davant d’aquesta actuació es va contactar directament amb l’empresa adjudicatària. Va ser
informada què el pla sectorial de fires de Nadal del 20 de novembre de 2020 aprovat pel
Comitè Tècnic del Procicat estableix l’obligació de disposar d’una declaració responsable
segons exigeix el pla 3.6.
L’obligació de transmetre la informació i la recollida d’aquestes declaracions responsables
als comerços participants és l’empresa adjudicatària, Happen Events.
Cordialment,”

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Per part dels/de les regidors/es del grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, d’acord amb allò que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han
formulat en temps i forma 2 preguntes i un prec per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 23 de novembre i 10 i 14 de desembre de 2020 i, per tant, amb
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més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquest/es prec/preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 92299, de 23 de novembre de 2020
“Maria Carmen Esteban Fernández.
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS

A

EXPOSA:
ATENDIDO que un vecino de la ciudad ha puesto en conocimiento del Grupo Municipal de
Cs que ha podido constatar (se adjunta fotografía) que se estaba llevando a cabo en el
Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord actividades deportivas el pasado 17 de
noviembre de 2020 a las 12h.
VISTO el “Decret núm. 9508/2020, de 30 d’octubre, pel qual s’adopten noves mesures
preventives i es deixa sense efecte els Decrets d’Alcaldia núm. 8844/2020, de 16 d’octubre,
núm. 8964/2020, de 20 d’octubre i núm. 9371/2020, de 27 d’octubre, la part dispositiva del
qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- ADOPTAR, des de la data d’aquest Decret i durant el termini de vigència de les
Resolucions SLT 2546./2020, de 15 d’octubre, SLT/2568/2020, de 19 d’octubre,
SLT/2620/2020, de 25 d’octubre i SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, incloent les seves
possibles pròrrogues, les mesures preventives següents:
1. Tancament d’equipaments, serveis i espais públics següents
(...)
. Les instal·lacions i equipaments esportius, llevat els centres de tecnificació i rendiment
esportius, els que acollin entrenaments i competició professional, estatal i internacional i les
activitats que, si s’escau, clarifiqui com a permeses el PROCICAT.
4. Altres mesures
. S’ajornen totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a L’Hospitalet de
Llobregat, llevat les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals, que
s’han de celebrar sense assistència de públic.”
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Fotografía aportada por el vecino que ha puesto en conocimiento de este grupo municipal
los hechos expuestos.
SOL·LICITA:
Presenta las siguientes preguntes:
a- ¿El Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord tiene consideración de «centres de
tecnificació i rendiment esportius» y acoge «entrenaments i competició professional, estatal i
internacional i les activitats que, si s’escau, clarifiqui com a permeses el PROCICAT»?
b- ¿Tenía el gobierno municipal conocimiento de las actividades deportivas realizadas en el
Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord el pasado 17 de noviembre de 2020 y, en su
caso, cumplían con los requisitos para ser llevadas a cabo atendiendo el Decret núm.
9508/2020, de 30 d’octubre?
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b1) En caso de que las actividades referidas no incumplieran las medidas preventivas
establecidas en el Decret núm. 9508/2020, de 30 d’octubre, ¿cuál es el supuesto por el cual
no incumplían tales medidas preventivas?
b2) En caso de que las actividades referidas incumplieran las medidas preventivas
establecidas en el Decret núm. 9508/2020, de 30 d’octubre, ¿llevará a cabo este gobierno
municipal la incoación de expediente informativo o sancionador respecto a los hechos
expuestos por la presente?
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“

- 5519
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
per la Regidora d’Esports, Sra. María Teresa Revilla Sánchez, que literalment diu:
“Señora,
En relación con su pregunta presentada en el Registro General de Entrada en fecha 23 de
noviembre de 2020, con número RGE 2020092299, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, en
relación a cuestiones relacionadas con el “Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord”, le
comunicamos que:
Pregunta a: ¿El Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord tiene consideración de
«centres de tecnificació i rendiment esportius» y acoge «entrenaments i competició
professional, estatal i internacional i les activitats que, si s’escau, clarifiqui com a permeses
el PROCICAT»?
Respuesta pregunta a:
El Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord está considerado equipamiento deportivo
de titularidad municipal destinado a la población en general, y así consta inscrito en el Cens
d’Equipaments Esportius de Catalunya.
La resolución del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya SLT/2700/2020, de
29 de octubre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de Covid-19 al territorio de
Catalunya, de acuerdo a las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno del Plan
PROCICAT (DOGC 8259-30.10.2020), determina textualmente:
a) En relación a la actividad de entrenamientos y competición (apartado 9, punto 3):
“Se suspèn l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius, a
excepció dels centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública
com privada, així com de les instal·lacions i equipaments esportius que hagin
d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional”.
b) En relación a la actividad de docencia (apartado 12): “Els centres educatius han
d’aplicar les mesures d’ensenyament previstes als seus plans d’organització del
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curs 2020-2021 per tal de reduir l’assistència presencial d’alumnat d’estudis
postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius
de grau superior.
c) En relación a la actividad docente universitaria (apartado 13): “En l’àmbit de les
universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com
a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció”.
El mismo 30 de octubre de 2020, la Secretaria General de l’Activitat Física i l’Esport emitió
comunicado resumen (FAQ’s) de las restricciones vigentes a partir del 30 de octubre en el
sector deportivo para la contención de la pandemia del COVID-19 en Catalunya, en el que
se indica las actividades para las que se permite la apertura de las instalaciones deportivas
de titularidad pública y privada durante la vigencia de la resolución SLT/2700/2020, de 29 de
octubre.
Así mismo, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya también emitió un
comunicado resumen (FAQ’s) de las restricciones vigentes a partir del 30 de octubre de
2020 en el ámbito de la educación, en el que se explicita que se pueden realizar las
actividades lectivas en equipamientos deportivos fuera de los centros educativos.
Posteriormente, las restricciones de apertura al público de las instalaciones y equipamientos
deportivos, así como sus excepciones, se vieron prorrogadas 15 días mediante resolución
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya SLT/2983/2020, del 14 de
noviembre (DOGC 827- 14.11.2020).
En este sentido, atendiendo a las resoluciones antes referidas y a las FAQ’s publicadas por
la Secretaria General de l’Activitat Física i l’Esport y el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, el Complex Esportiu Municipal de L’Hospitalet Nord ha acogido
las siguientes actividades permitidas por los órganos de gobierno del Plan PROCICAT:


Entrenamientos de atletas de la entidad L’Hospitalet Atletisme que se preparan para
la participación en competiciones oficiales de atletismo de carácter estatal. Esta
actividad se ha llevado a cabo en horario de tarde, de 17 a 21 h.



Sesiones prácticas de las enseñanzas universitarias del Grado de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, impartidas por la Universidad Ramón LlullBlanquerna, en horario lectivo de mañana y tarde.



Sesiones prácticas de enseñanzas deportivas regladas de régimen especial de los
ciclos formativos de grado medio y grado superior de los centros educativos CE
Jaume Balmes y CE Joan XXIII- Jesuïtes Bellvitge, realizadas en horario lectivo de
mañana.

Pregunta b:
b- ¿Tenía el gobierno municipal conocimiento de las actividades deportivas realizadas en el
Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord el pasado 17 de noviembre de 2020 y, en su
caso, cumplían con los requisitos para ser llevadas a cabo atendiendo el Decret núm.
9508/2020, de 30 d’octubre?
b1) En caso de que las actividades referidas no incumplieran las medidas preventivas
establecidas en el Decret núm. 9508/2020, de 30 d’octubre, ¿cuál es el supuesto por el cual
no incumplían tales medidas preventivas?
b2) En caso de que las actividades referidas incumplieran las medidas preventivas
establecidas en el Decret núm. 9508/2020, de 30 d’octubre, ¿llevará a cabo este gobierno
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municipal la incoación de expediente informativo o sancionador respecto a los hechos
expuestos por la presente?
Respuesta pregunta b:
Sí se tenía conocimiento de las actividades deportivas realizadas en el Complex Esportiu
Municipal L’Hospitalet Nord el pasado 17 de noviembre de 2020.
Atendiendo al Decreto de Alcaldía número 33 (resolución 9508/2020, de 30 de octubre),
mediante el cual se acuerda el cierre de equipamientos públicos con excepción de aquellos
que acojan actividades permitidas por el PROCICAT, las actividades que se realizaron el 17
de noviembre de 2020 responden a las permitidas por la Generalitat de Catalunya mediante
resolución SLT/2700/2020 y SLT/2983/2020, de 29 de octubre y 14 de noviembre
respectivamente, aprobadas por el Plan PROCICAT. Por tanto, estas actividades sí
cumplían con los requisitos para ser llevadas a cabo.
En este sentido y visto lo expuesto en los apartados anteriores, las actividades deportivas
llevadas a cabo el pasado 17 de noviembre de 2020 no son objeto de aplicación de régimen
sancionador.
Cordialmente,”

2.- RGE núm. 98379, de 10 de desembre de 2020
“Maria Carmen Esteban Fernández.
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS

A

EXPOSA:
El Grupo Municipal de Cs ha recibido la siguiente comunicación de un vecino de la ciudad:
“Hola,
Soy vecino de la Avenida Tomás Giménez y quisiera trasladaros un problema que tenemos
los vecinos de Pubilla Casas con la instalación de música que han colocado en la calle para
estas fiestas.
El volumen de música es muy elevado. Vivo en un cuarto piso y aún con las ventanas y
persianas cerradas se escucha perfectamente (los vecinos de los pisos bajos y los
comerciantes todavía lo sufren más). Lo que tendría que ser una música ambiental se
convierte en un “concierto” diario de más de dos horas, con un puñado de canciones
puestas en bucle a un volumen muy molesto.
Con un sonómetro colocado en la ventana da niveles de 62-65 dB de media y picos
sostenidos de más de 75 dB. Incumpliendo claramente la Ordenança sobre sorolls i
vibracions del propio Ajuntament de L´H.
He llamado al teléfono de la oficina de Convivència i Civisme y a la Guardia Urbana y la
contestación ha sido la misma a diario hay múltiples quejas como la mía, las han trasladado
a la Regiduría, pero a día de hoy el problema continua. He mandado un email a la Regiduría
(las citas previas para atención personal están colapsadas y no hay fecha libre hasta el 24
de diciembre) y no me han contestado.
Me dirijo a Vds. porque nos vemos impotentes ante el Ajuntament. Si seguimos así el
problema se arreglará el 7 de enero de 2021 cuando retiren la instalación (perdón por la

…/…

287

ironía).
El exceso de ruido es un problema de salud pública. Y créanme, es un tormento diario, no
puedo teletrabajar, ni leer, ni hacer prácticamente nada durante las más de dos horas que
dura la serenata.
Gracias por su atención.”
Posteriormente, el vecino que nos ha hecho llegar su queja nos ha confirmado que las
molestias empiezan sobre las 17 horas hasta las 1945.
SOL·LICITA:
Preguntas
- ¿Conocía el Gobierno municipal la existencia de las quejas referidas?
- ¿Se ha realizado alguna actuación municipal respecto al volumen de la música instalada
en la Avenida Tomás Giménez?
- ¿Se ha comprobado que dicha música no sobrepase los máximos de volumen permitidos
por la ordenanza municipal?
- ¿Comprueba regularmente el Ayuntamiento que las actividades festivas que se instalan en
la vía pública no sobrepasen el volumen de sonido permitido por la Ordenanza municipal?
Ruegos
- Rogamos se reduzca el volumen musical instalado en la Avenida Tomás Gimenez con la
mayor brevedad posible para garantizar el descanso de los vecinos y se garantice que no
sobrepasa los límites establecidos por la ordenanza municipal.
- Rogamos se dé cumplida respuesta a los vecinos que hayan hecho llegar sus quejas por
este motivo.
- Rogamos que el Ayuntamiento compruebe regularmente que la música que se instale en la
vía pública para actividades lúdicas de cualquier tipo no sobrepase los límites establecidos
por la Ordenanza municipal.”

- 5520
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
per la Regidora Presidenta dels Districtes IV i V, Sra. María Dolores Ramos Zafra, que
literalment diu:
“Benvolgut,
Respecte a la sol·licitud registrada el 10.12.2020 amb el núm. 98379 de conformitat amb les
determinacions de l’art. 55.2 i 55.3 del Reglament Orgànic del Ple vigent i als efectes que
sigui contestada al Ple del proper 23 de desembre de 2020, en relació al muntatge de la
música ambiental nadalenca a l’avinguda Tomas Gimenez i el seu entorn.
RESPOSTA:
Des d’aquesta Regidoria de Districte una vegada assabentats de les molèsties causades
per el volum dels altaveus en diferents carrers, a través d’un correu electrònic dirigit a
Regidoria el passat 24 de novembre, es va procedir a indicar a l’empresa responsable la
regulació dels nivells acústics així com reduir l’horari de funcionament de la megafonia.
Es va donar resposta als veïns telefònicament el 17 de desembre de 2020, amb les
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explicacions oportunes de les gestions realitzades fins aquell moment i posant-se a
disposició si es tornaven a produir molèsties derivades de la música o de qualsevol altre
actuació per part de l’ajuntament.
Cal afegir que, majoritàriament, la resposta dels veïns ha estat molt positiva i hem rebut
moltes mostres d’agraïment per la iniciativa que els hi aporta il·lusió per aquestes festes en
un any com aquest, segons les seves pròpies paraules.
Cordialment,”

3.- RGE núm. 99972, de 14 de desembre de 2020
“Maria Carmen Esteban Fernández.
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS

A

EXPOSA:
Miguel García Valle, portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de
l’Hospitalet
Atendidas las preocupantes noticias relativas a la inclusión de la Alcaldesa, como
investigada, en la presunta comisión de 3 delitos relacionados con la corrupción política.
Siendo conocedores de la fase inicial de la investigación y del derecho constitucional a la
presunción de inocencia que la asiste.
En aras a salvaguardar intacta la imagen de pulcritud y transparencia del Consistorio,
imagen que ahora mismo Vd. encarna como máxima representación del Ayuntamiento.
Le dirigimos, desde el máximo respeto, este RUEGO:
LE ROGAMOS que valore Vd. la oportunidad de renunciar temporalmente al cargo de
alcaldesa, manteniendo la condición de concejala. Esta medida no le causaría ningún
perjuicio si, dado el caso, el Juzgado de instrucción ordenara el archivo de las diligencias
dirigidas contra su persona. Como sabemos, la aritmética de mayorías de este Plenario
posibilitaría su reincorporación como alcaldesa sin ningún problema.
Si actuara de esta manera, la imagen de este Ayuntamiento, representada en la persona de
la alcaldía, estaría a salvo de cualquier pretensión o intento de que sobre la institución del
Ayuntamiento recaiga cualquier sombra o sospecha de corrupción y, con esta fórmula, se
evitaría, en caso de ser archivadas las diligencias abiertas contra la Alcaldesa, el mal
irreparable que pudiera derivarse de la exigencia de otras medidas.”

- 5521
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecto al Ruego presentado el 14 de diciembre de 2020, con número RGE/99972/2020,
en relación con el caso del Consell Esportiu de l’Hospitalet y la condición de investigada de
la Alcaldesa, y según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y Preguntas) del Reglamento
Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada con anterioridad al Pleno ordinario del
día 23 de diciembre de 2020, manifiesto lo siguiente:
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Agradecemos su interés y preocupación por mantener intacta la imagen de pulcritud y
transparencia encarnada por la Alcaldesa, en representación del Ayuntamiento, y podemos
asegurarle que no está, en absoluto, en riesgo.
No hay ningún motivo para que se deba tomar ninguna medida extraordinaria en relación a
la alcaldía y esperamos que ningún responsable político pretenda manchar el buen nombre
de este ayuntamiento y su alcaldía amparándose en este asunto.
Les rogamos hagan acuse de recibo de esta respuesta.
Cordialmente,”

PARTIT POPULAR
Per part de la regidora del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb allò que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 2
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 24 de novembre i
2 de desembre de 2020 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. 92750, de 24 de novembre de 2020
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
pleno de diciembre de 2020.
En relación a la “Encesa de Llums de Nadal de L’Hospitalet”, que se celebró el pasado día
20 de noviembre por la tarde.
Esta regidora y su Grupo Municipal solicitan
CONOCER:





Qué Área organizó el evento.
Como se llevó a cabo el control de acceso a la plaza del Ayuntamiento.
Quien controlaba el acceso del público a la plaza.
Que protocolo tenia establecido este ayuntamiento para garantizar la distancia de
seguridad y el uso de mascarillas del público allí concentrado.

A la vista de que muchas personas han denunciado la falta de medidas de seguridad en
relación al Covid:


Que protocolo o medidas correctoras piensa aplicar este Ayuntamiento para que no
vuelva a suceder en los futuros actos y actividades que se realicen en la ciudad.”

- 5522
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Directora del
Gabinet de l’Alcaldia, Sra. M. P. L., que literalment diu:
“Benvolguda,

…/…

290

Respecte a la pregunta presentada en el Registre General amb el número RGE92750 en
data 24 de novembre de 2020 (AJT/64772/2020), en relació a: “a l’encesa de llums de
Nadal de l’ajuntament”, que ha estat qualificada com a pregunta de ple per la Secretaria
General i segons el que disposa l’article 55 del reglament orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès per la Cap de servei d’Imatge Corporativa i
Relacions Externes, la Sra. B. B. L., donant resposta a la pregunta esmentada.
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 669310/2020”

2.- RGE núm. 95355, de 2 de desembre de 2020
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
pleno del mes de diciembre de 2020.
En el mes de noviembre del 2019 realizamos una pregunta sobre las tres últimas huelgas
realizadas por trabajadores de este ayuntamiento.
Se nos contestó que estaba pendiente de descontarse por diversos motivos.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:


En relación a huelga del 18 de octubre y las 2 huelgas anteriores a esta fecha,
queremos saber el número total de trabajadores/as eventuales, laborales y
funcionarios a los que ya se les ha descontado de la nómina la huelga, distribuidos
por grupos y el importe total del descuento de nómina.



En caso de que todavía no se le haya descontado, que nos informen de cuando
está previsto su descuento y el motivo por el que todavía no se ha efectuado.”

- 5523
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Sr. Jesús Husillos
Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament,
amb número 95355, en data 2 de desembre de 2020, qualificat com a pregunta al Ple, i en
el qual demana informació amb relació als descomptes en la nòmina dels treballadors que
van exercir el seu dret de vaga, li informen que no ha estat possible aplicar-los i que està
previst realitzar els corresponents descomptes a la brevetat més gran possible.
El motiu pel qual encara no s’han efectuat és la situació tan complexa com l’ocasionada per
la pandèmia de la COVID-19. L’impacte sobre l’organització ha significat per als empleats
municipals, en aquest cas els dels serveis de Recursos Humans, una ràpida adaptació a
noves formes de gestió i de treballar, com ara el teletreball, i la utilització d’eines i
mecanismes no utilitzats fins ara.
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Tot això ha requerit un sobreesforç per part de tot l’equip de gestió de nòmines.
Dins de la gestió de personal de la plantilla municipal, ha estat absolutament prioritària
l’adopció de mesures de prevenció dels riscos laborals davant del virus, de comú acord amb
les diferents Àrees i Serveis municipals i amb consens amb la representació sindical.
I, en aquest sentit, cal estar satisfets pel grau de protecció que s’ha prestat al personal i
l’escassa incidència que la pandèmia ha tingut a la plantilla municipal.
Atentament,”

c) Precs, preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de la
sessió.
SRA. ALCALDESSA
Passem al punt següent, al número 24. Hi ha precs o preguntes? Molt bé, doncs,
començarem pel Sr. Garcia d’Esquerra i acabarem pel Sr. Coque García, d’Esquerra. Hi ha
set preguntes o set peticions, i amb això, finalitzarem.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa, únicament dos preguntes. La primera, som coneixedors que hi
ha una persona sense llar que està vivint en una petita casa, si es pot dir d’aquesta manera,
dins de l’espai de Can Trinxet. Ens ha arribat que des de l’Ajuntament es vol fer fora
aquesta persona, però que sapiguem no hi ha cap tipus de denúncia. No hi ha cap ordre de
desnonament i per tant, voldríem saber com està la situació i si serveis socials ha ofert una
alternativa a aquesta persona.
I la segona pregunta que li volem fer. Estem gairebé a finals d’any i les entitats de la nostra
ciutat, ja siguin esportives, culturals o de diferents àmbits, encara no han cobrat, que
nosaltres sapiguem, la subvenció. Quina és la previsió que hi ha des de l’equip de govern
perquè puguin cobrar les subvencions. No que ara estan ja aprovades, quan està a punt de
finalitzar aquest any 2020.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Si, gràcies Alcaldessa. Volia preguntar respecte el què ha dit el Sr. Antoni Garcia, però
m’agradaria formular també la pregunta i respecte a les subvencions a les entitats
esportives que encara no s’han abonat subvencions, centres que molts cops, depenen del
salari dels professionals que fan possible que els nanos facin esport a la nostra ciutat. És a
dir, tenim entitats esportives sense rebre la subvenció i que tot i així, continuen fent la seva
tasca amb la màxima professionalitat.
I per altra banda, i per donar a alcaldia xifres, la sensació generalitzada, tenim cada dia més
notícies noves de presumptes irregularitats del Consell Esportiu. Ja es pot imaginar la
indignació del món de l’esport a la ciutat, si us plau, i crec que és més un prec que una
pregunta, doncs, el mateix que deia el Sr. Garcia, quan rebran la subvenció les entitats
esportives de la ciutat per poder continuar amb la seva tasca? Gràcies.

SR. RUIZ NARVAEZ (Cs)
Gracias Alcaldesa. Solo es un ruego y ha sido a voz de pronto porque hemos tenido noticias
que el seguimiento en directo mediante streaming del Pleno municipal, ha tenido ciertos
problemas de seguimiento. Es decir, ha habido una serie de incidencias que han dificultado
el seguimiento con normalidad del Pleno. Queríamos rogar que si se pudieran solucionar los
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problemas técnicos que impiden el seguimiento. Muchas gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Muchas gracias Alcaldesa. Respecto a su comparecencia ante la UDEF de la Policía
Nacional, las diferentes informaciones que han surgido en diversos medios de
comunicación, pueden resultar confusas e incluso contradictorias para la ciudadanía que no
sabe exactamente, si en algún momento de dicha comparecencia, se produjo su detención
por los hechos que se le imputaban de prevaricación, malversación de fondos públicos y
omisión del deber de perseguir el delito.
Por ello, creemos que es imprescindible, tal y como están les cosas, que aclare este punto.
Los vecinos y vecinas merecen saber con exactitud si la Alcaldesa de L’Hospitalet fue
detenida en comisaría y le preguntamos directamente: ¿fue usted detenida en la comisaria
de la Verneda durante su comparecencia?
También, solicitamos que nos facilite el atestado de dicha comparecencia para conocer los
hechos con mayor profundidad. Muchas gracias.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Si, una pregunta i un prec. La pregunta respecte als parcs infantils, ara en l’horari d’hivern, a
les tardes es fa fosc i hem detectat que hi ha diversos parcs infantils que tenen una
il·luminació molt pobra, de manera que les nenes i els nens juguen a les fosques, com per
exemple, el parc del carrer Xipreret o el Parc de la Plaça Lluís Companys del Districte I, i
volíem saber, si es pot millorar aquesta il·luminació, per tal de facilitar que els nens i les
nenes puguin jugar sempre que sigui possible.
També, respecte al manteniment d’algun d’aquests parcs perquè continuen alguns, tenint un
terra de pedretes molt brut, molt poc higiènic i no ha estat substituït pels de goma que són
més adients.
I un prec. Aprofitant la preciosa il·luminació que s’ha fet al carrer Xipreret de forma
excepcional, ja ho sabem, voldríem demanar, si fos possible, no només per Nadal sinó
també, de forma permanent, que els edificis que tenim protegits al nostre catàleg de
patrimoni, poguessin tenir algun tipus d’il·luminació sostenible però que facilitessin el seu
reconeixement i la seva valoració i també la seva seguretat. Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros, desde el Partido Popular queremos hacer una pregunta
respecto a las actividades que se han organizado desde el propio Ayuntamiento, atendiendo
que es una Navidad excepcional, con una serie de actividades excepcionales y desde el
equipo de Gobierno se han planteado una serie de actividades que han muerto de éxito, en
el sentido de que muchas familias que han querido inscribir a sus hijos en las diferentes
actividades que se plantean desde el Ayuntamiento no han tenido la posibilidad, ni siquiera,
de poder acceder porque los cupos ya están cubiertos. En este sentido, nosotros desde el
Partido Popular queremos saber si el Ayuntamiento, el equipo de gobierno en este caso, se
plantea la ampliación de algunas actividades para poder dar cobertura al máximo número de
familias posibles de la ciudad. Gracias.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Tres qüestions molt ràpides. Quan està previst que es convoqui la Taula de Mobilitat? La
segona pregunta és, la llicència de Mobile finalitzava el 31 de desembre, en principi, se’ns
va comunicar. Quan està previst que es convoqui el nou concurs i estiguin els plecs per al
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concurs?
Una tercera pregunta, se’ns va respondre que no constava cap llicència de motos
compartides a la ciutat. L’única Acciona que finalitzava el 22 de setembre. Vam estar cinc
minuts, una aplicació i un mòbil per trobar fins a sis empreses que operen actualment a la
ciutat sense llicència, entenem.
Tornem a preguntar, quantes d’aquestes empreses tenen llicència?, quines accions s’han
pres des de l’Ajuntament per evitar que aquestes empreses sense llicència operin a la
ciutat? I per últim, si tenen previst retirar les motos de les voreres, donada la invasió
d’empreses de moto compartida que hi ha a la ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Moltes gràcies. En general, contestarem per escrit però m’han demanat la paraula per
exemple el Sr. Jesús Husillos, imagino, que és pel tema de Can Trinxet.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Sí, és així Alcaldessa. Bé, compartim amb tots, i en especial amb el Sr. Garcia que era qui
formulava la pregunta. De entrada, no té res a veure amb la realització de l’activitat de la
fàbrica de joguines, com s’ha mencionat. De fet, sobre aquesta qüestió, la majoria de
comentaris que estan apareixent no tenen res a veure amb la realitat.
A aquesta persona se li ha ofert, no només ara, sinó en reiterades ocasions, que es pogués
acollir al recursos que tenim i que coneixen perfectament com és el centre d’estada limitada
Els Alps, la seva incorporació en diferents moments, fins al punt, que en alguna ocasió ho
vaig fer jo personalment. Jo conec aquesta persona, jo he parlat en diferents ocasions amb
aquesta persona i sempre la seva resposta rebutjava aquest oferiment. I en tot cas, doncs té
a veure, amb tota la intervenció que s’està produint en tota aquell espai. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Alguna pregunta més, vol ser contestada en aquests moments? Agafàvem el prec també
que deia el Sr. Ruiz respecte al so. Des d’aquí, no hem tingut coneixement de problemes
però sí per algun company que ha hagut de sortir i ha tornat a entrar. Lamentem
evidentment, perquè lògicament el que volem és que aquest sistema funcioni i fins ara havia
funcionat, prenem nota i evidentment tots intentarem millorar.
I respecte a la pregunta que feia la Sra. González, jo crec que és una pregunta que es pot
contestar. Si mira vostè tota la informació que ha sortit, jo vaig entrar pel meu propi peu a la
comissaria de la Verneda, van fer, segons el llenguatge jurídic, una detenció tècnica. Vaig
sortir després de fer la declaració i vostè em demanava que pogués fer arribar l’atestat,
suposo que es refereix al que jo vaig manifestar, jo no el tinc, i per tant, fins que no tingui jo
aquesta documentació, no la podré fer arribar ni a vostè, ni a ningú.
Dit això, ho he dit per activa i per passiva, màxima informació a tots els grups polítics.
Màxima informació a tothom, a la ciutadania en general i per tant, en aquest sentit, no tingui
cap dubte, ni cap problema de preguntar o de realitzar el que vostès creguin oportú per
clarificar, la meva situació.
Dit això, finalitzem aquí el Ple ordinari del mes de desembre, és l’últim, com deia, abans al
principi, d’aquest any 2020, cadascú que qualifiqui l’any com consideri. Però jo, els hi desitjo
que l’any que ve, sigui un any bastant millor que aquest any, sobretot pensant en els
ciutadans i ciutadanes i pensant en termes de salut. Així que passin, si es que celebren
aquestes festes, que passin unes bones festes, un bon fi d’any i espero i desitjo que tots
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junts puguem celebrar que l’any 2021 sigui bastant millor que el 2020. Moltes gràcies i
tanquem la sessió.

I no havent més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió, essent les quinze
hores i vint-i-tres minuts del dia vint-i-tres de desembre de dos mil vint, de la qual, com a
Secretària en dono fe.

L’Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

