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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2012/12
Data: vint-i-tres d'octubre de dos mil dotze
Hora: 18.10h fins 20.45h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sra.

Ana Isabel Clar i López

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

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT
A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 25 DE SETEMBRE
DE 2012.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent
a la sessió ordinària del dia 25 de setembre de 2012, es pregunta si existeix
alguna objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En
compliment de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al
Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda, comença el Ple ordinari del mes d’octubre, Sra. Secretària.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

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

SRA. PEREA
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Es proposa l’aprovació al Ple, del dictamen
d’ordenances fiscals, faré esment al dictamen 2, que fa referència a les
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ordenances, al dictamen 3, perquè va en relació amb les mateixes i a mesures
adoptades pel Govern recentment.
Però prèviament cal fer una explicació de totes les mesures que acompanyen
paral·lelament i que són l’ampliació pel que fa a la subvenció de l’IBI, en el cas
de famílies amb escassa capacitat econòmica, l’acord del govern per aquelles
famílies que perden la vivenda i l’han d’entregar en casos de dació en
pagament o d’execucions hipotecàries, a on en aquest moment no hauran de
fer front a l’impost de plusvàlua, no se’ls hi girarà i, per últim, una altra mesura
adoptada paral·lelament, com és, per exemple, l’adopció, la congelació de les
escoles bressol, que hem adoptat aquest matí a la Comissió Delegada de Ple.
Però abans cal situar el moment econòmic i social actual, que tots tenim
bastant present, perquè ens afecta directament, un moment de duresa
provocada per aquesta crisi econòmica que empobreix les condicions de les
famílies, dels veïns i de les veïnes.
Tots sabem que les ordenances fiscals són uns instruments que permeten als
governs municipals intervenir, en part, en la sostenibilitat dels comptes
municipals. I dic en part, perquè les ordenances fiscals fan front o només
afecten al 50% dels ingressos totals de l'Ajuntament, la resta correspon a
altres administracions i pel que fa a l’Estat és aquest un 38%. El punt de
partida d’aquestes ordenances fiscals i que marcaran les directrius del futur
pressupost, són el manteniment dels serveis públics que s’estan prestant en
aquests moments, uns serveis públics que es vol que continuïn essent de
qualitat i per això la sostenibilitat dels comptes és essencial. Uns comptes que
segueixen els criteris del Pla d’Ajust que es va aprovar en el darrer mes de
març, a on s’establien unes directrius com a conseqüència del mecanisme de
proveïdors que va ser aprovat també per aquest Ple.
Aquestes ordenances són equilibrades, perquè els ciutadans tinguin la
capacitat econòmica per fer front a aquests tributs, són adequades per a les
circumstàncies actuals i, per tant, és necessari, creiem, alleugerir i facilitar el
pagament de les obligacions tributàries i, per últim, han de ser idònies per a la
sostenibilitat de les necessitats de la ciutat. Els hi diré que una de les
preocupacions del govern municipal és que els ciutadans tinguin capacitat
econòmica per fer front als tributs, concretament em refereixo, evidentment, a
l’IBI, que és el principal ingrés propi que tenim com a ciutat.
Els hi diré, breument, les mesures en termes generals, incloent aquelles que
de forma paral·lela han adoptat altres òrgans de govern. A grans trets direm
que no es modifica cap tipus impositiu, per tant, els ciutadans pagarem els
mateixos impostos que estem pagant aquest any, en el cas de l’IBI pagarem el
mateix import que estem pagant al llarg d’aquest any 2012. Els hi recordaré
que ara fa un any, aprovàvem l’increment de l’IBI d’un 8%, suposava en aquell
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moment, com a màxim, 45 euros més a l’any, aproximadament, per a la gran
majoria de contribuents. Un esforç que es demanava als ciutadans, per tal
d’ajustar un impost que no s’ajustava, que no es revaloritzava des de l’any
1999 i que, per tant, es trobava bastant distanciat de la realitat en la que ens
trobàvem.
El darrer dia del mes de desembre de 2011, es va dictar per l’Estat, pel govern
del Partit Popular, un Reial Decret que entra de ple i afecta a competències de
l’autonomia local, que és regulant el tipus impositiu de l’Impost de Béns
Immobles, amb un increment sobre aquest 8%, d’un 10%, en total va ser, a
l’afectar el tipus impositiu, gairebé un 19%. Aquesta ingerència de l’Estat en
l’increment de l’IBI va afectar, evidentment, negativament als ciutadans.
També han afectat, no només l’IBI, n’hi ha hagut moltes mesures que el
Govern de l’Estat ha estat adoptant, com l’increment de l’IRPF, que també va
adoptar en el mateix Reial Decret, o ara per exemple l’IVA.
Per tant, direm que el que hem intentat amb aquestes ordenances fiscals i
amb els acords col·laterals que hem adoptat, és, primer, no incrementar els
impostos, ni l’IBI, ni el de vehicles, ni el d’activitats econòmiques, i adoptar
mesures per pal·liar els efectes de dificultat que puguin tenir les famílies. Per
exemple, amb aquest increment de l’IBI, el que hem fet és ampliar els límits
perquè més famílies, més subjectes passius, més ciutadans, tinguin accés a
les subvencions per fer front a l’IBI. Per altra banda i pel que fa a les taxes i
als preus públics, és a dir, allò que reben els ciutadans de forma particular i
que presta l'Ajuntament obligatòriament en uns casos o en d’altres voluntari,
s’ajusta de conformitat amb el que estableix el Pla d’Ajust, que és un 2%
d’ajust en base al cost del servei, per anar ajustant-ho paulatinament. Vostès
ja saben que el cost del servei no sempre és, és més, mai acostuma a ser el
100% del que paguen els ciutadans, sinó que està força allunyat, en aquest
moment estem en una mitjana d’un 48%. I hi ha un altre 2% que ho fem en
concepte d’IPC. Actualment l’IPC i la previsió és que sigui superior, en aquest
moment l’IPC està situat en un 3,4%, per tant, aquest 2% que incrementem
està per sota del que és previsible que acabi pujant, de fet ja sabem que els
efectes que ha tingut l’IVA, augmentat pel govern a partir del mes de
setembre, ha fet incrementar també la inflació i, per tant, a finals d’any és
probable que sigui bastant superior.
I vull posa l’accent en una qüestió que creiem que pel govern municipal és
important, que és la congelació de les escoles bressol i dels menjadors, que
no s’incrementen. I això respon a la preocupació d’aquest govern i la negativa
d’acceptar que els infants no tinguin accés a una escola, per una qüestió
econòmica. Una necessitat que ja s’ha posat de manifest al llarg d’aquesta
història que tenim a la nostra ciutat, de set escoles bressol per nens i nenes,
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que ha suposat una millora, a la llarga, de l’èxit educatiu, de no tenir un fracàs
escolar.
Com a mesura col·lateral i ja ho comentava abans, s’han aprovat les
subvencions per a l’IBI, per famílies amb escassa capacitat econòmica i, en
aquest sentit, hem afegit, a banda d’incrementar el límit, afegir o considerar
que un aparcament no és un bé immoble i que, per tant, aquelles famílies que
s’han estat donant casos que hi havia famílies que tenien les vivendes i que
per renda podien accedir, el fet de tenir un aparcament, les podien excloure
d’aquesta subvenció. En aquest moment nosaltres ho hem inclòs, perquè
considerem que en aquests moments, doncs tenir una plaça d’aparcament
amb prou dificultats les famílies se’l poden vendre.
Creiem que en aquests moments, com deia, calen mesures concretes, calen
mesures efectives, mesures al moment en concret que estem patint i per això i
ho deia al començament, una de les mesures que hem adoptat és que en
casos de dació en pagament de la vivenda habitual o execucions hipotecàries
on les famílies perden la vivenda, no se’ls hi giri la liquidació de l’impost i no
arribin a rebre el rebut de pagament de la plusvàlua.
En segon lloc, parlarem de les mesures que calia adoptar en un moment com
l’actual i que es preocupació de tots els ciutadans, que és l’ocupació. Creiem
que és imprescindible i dintre de les possibilitats que té un Ajuntament i en
aquest sentit vull deixar molt clar que un Ajuntament crear ocupació, si no és
amb l’ajut d’altres administracions, difícilment podrem arribar a tenir la
repercussió que es pretén amb aquesta ordenança, amb aquesta modificació
que estableix unes bonificacions per aquelles empreses que contractin
treballadors. I crec que calen unes accions conjuntes, coordinades i efectives
per les tres administracions, perquè, evidentment, aquestes mesures que ara
aprovem i que són aquestes bonificacions de la quota de l’IAE, puguin acabar
repercutint en una disminució de la desocupació. Com deia, la ciutat per si
mateixa podrà posar els condicionants per tal de fer efectiu que les empreses
vinguin a instal·lar-se aquí, per tal de fer efectiu que realment es creïn llocs
d’ocupació, però, evidentment, calen moltes altres mesures, com polítiques
actives d’ocupació per part de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, perquè això
tingui un ressò efectiu.
Per últim, dir-los que aquests ingressos o aquestes ordenances fiscals que es
plantegen, evidentment i tal com he dit al començament, van emmarcades en
el futur pressupost municipal, volem ser curosos, volem ser rigorosos, creiem
que és un moment complicat, pot ajudar, evidentment, a les empreses,
ajudarà a les famílies, els hi he de dir, en aquest sentit, que el cobrament de
l’IBI, la recaptació de l’IBI, té unes taxes força positives, és a dir, les famílies
han fet un gran esforç per pagar l’IBI, però aquest s’ha complert i això és un
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bon signe, és un bon símptoma que la ciutadania té una capacitat econòmica
que li permet, si no se li afegeixen altres mesures restrictives de renda, com
pot ser un increment d’un IRPF o un afegit en termes d’IVA, doncs si no és
així, si es continuen donant mesures per a la reactivació econòmica i mesures
per facilitar el pagament per part dels ciutadans, probablement aquest any
tindrem uns ingressos, pel que fa a l’Impost de Béns Immobles, força positius.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, pel posicionament dels grups, en primer lloc té la paraula el Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, Plataforma per Catalunya votarem a favor del punt 1 i del punt 3, ens
abstindrem del punt 2, ja que és una aprovació provisional i volem veure la
resolució de possibles al·legacions. Ens abstindrem també del 4 i del 6 i ens
donem per assabentats del punt número 5.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votem favorablement de l’1, del 2, del 3 i del 4, ens donem per
assabentats del 5 i votem favorablement del 6. Volem fer esment i posar molt
en valor el punt número 3, perquè jo crec que es fa justícia amb aquest
dictamen, amb una reivindicació, des de fa molt de temps, dels col·lectius que
treballen per evitar els desnonaments de les persones que no poden fer front
a la hipoteca i, per tant, jo penso que és un avanç important, ja s’havia
reclamat aquí, en aquest Ple, en diferents mocions, penso que és important
aquest pas endavant que significa fer justícia amb gent que ho està passant
molt malament.
Sobre les ordenances, votem també favorablement, ja tindrem temps de fer el
debat, segurament definitiu, en l’aprovació definitiva, però jo crec que hi ha
inflexions importants en aquestes ordenances, ara ho explicava la Sra. Perea,
ordenances i preus públics que hem aprovat aquest matí, jo crec que no pot
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passar desapercebuda la congelació del preu públic de les escoles bressol,
per exemple, en un moment en el que l’aportació de la Generalitat a les
escoles bressol municipals ha caigut i caurà d’una manera molt considerable,
l’esforç que fa aquest Ajuntament generant aquest dèficit a l’hora de no
incrementar el preu i, per tant, no incrementar el preu que han de pagar les
famílies, la seva aportació a les escoles bressol. Penso que s’ha de posar en
valor aquest esforç i aquest compromís de l'Ajuntament en mantenir un servei
cabdal en aquests moments.
Com d’altres elements que s’han explicat, pensem també que és important
l’ampliació que també aprovem del reglament de subvencions a l’IBI, ja l’any
passat vam fer algun avanç en aquest sentit, l’ampliació de reglament que es
fa en aquestes ordenances o paral·lelament a aquestes ordenances, també
ajuda d’alguna manera a amortiguar els efectes de l’increment de l’IBI, en uns
moments com aquests. I també pensem que, per exemple, també és molt
interessat i molt important i també és un punt d’inflexió, doncs l’ajut que
donem a la contractació indefinida, en aquestes bonificacions, a l’IAE.
Entre d’altres coses, pensem que en això de les ordenances, segurament
sempre hi ha marge per millorar-les, esperem que en el procés també, si hi ha
elements i aportacions positives en el procés d’exposició pública, sempre es
pot millorar, evidentment, però pensem que són les ordenances que en
aquests moments podia fer aquest Ajuntament, trobant aquest equilibri entre
la sensibilitat a les persones que en aquests moment, doncs no poden fer front
a la pujada, però alhora també un compromís pel manteniment dels serveis
públics fonamentals en el moment que estem patint, atacs de la resta
d’administracions que estan veient molt reduïdes les seves aportacions.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. En nom de Convergència i Unió, el nostre
posicionament respecte al dictamen número 1 és favorablement. En el
dictamen número 2, votem en contra i anunciem que presentarem
al·legacions, nosaltres no podem estar d’acord en algunes afirmacions que es
fan, que la congelació, doncs de l’IBI, després de la pujada de més del 18%,
sigui un element a considerar. En el dictamen número 3 votarem
favorablement i farà el posicionament el nostre company Josep Lluís Pérez
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Fort, en el dictamen número 4 votem favorablement, ens donem per
assabentats en el 5 i també votem favorablement al número 6.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular, perdó, Sr. Josep Lluís Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. He de fer el posicionament sobre el número 3,
nosaltres, malgrat que el que aquest dictamen presenta és una demora en la
liquidació de l’impost fins el 31 de desembre de 2013, tot i que no és una
prescripció o condonació i es contempla el seu pagament pel venedor
desnonat, mitjançant subvenció, sinó que, finalitzat aquest període, es
mantindrà viu, no és així? Bé, de tota manera votarem a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular, després li contestarà la Sra. Perea.

SR. DEL RÍO
Bé, gràcies Sra. Alcaldessa. Ens abstenim en el dictamen número 1, després
d’escoltar la intervenció de la responsable de l’Àrea, votem en contra del
dictamen número 2 i ja anunciem que presentarem al·legacions a l’aprovació
de les ordenances fiscals. Votem a favor del tercer, abstenció al quart,
assabentats del cinquè i a favor del sisè.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, Sr. Pérez, el que vol dir és que durant les ordenances fiscals del 2013, no
es liquidarà l’impost de plusvàlues, el que no vol dir que, un cop acabi el 2013,
llavors se li giri als veïns, en absolut no vol dir això, és a dir, aquelles persones
que se’ls hi ha aconseguit, o sigui, que se’ls hi aplica aquesta normativa i que,
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per tant, no han de liquidar l’impost, no l’hauran de liquidar, no és que en el
2014, llavors els hi tornem a girar, no, no, però jo crec que a la Comissió
Informativa ho vaig explicar, potser no hi era ell, bé, no és així, en tot cas,
després m’ofereixo a explicar-li millor.

SRA. ALCALDESSA
Bé, si han finalitzat les intervencions, a veure, afegir, simplement, que dintre
dels acords hi ha una petició que es modifiqui la normativa per part de l’Estat,
que és la que regula la dació en pagament i el tema de les plusvàlues.
Nosaltres el que fem avui és prendre un acord, pel qual l'Ajuntament de
l'Hospitalet, durant l’exercici 2013, i esperem que les lleis es modifiquin i que
no s’hagi de tornar a demanar o a prendre aquest acord per l’exercici 2014.
Però, en tot cas, crec que la Sra. Perea ha deixat clar que durant l’exercici
2013, aquelles persones que es trobin en aquesta situació de dació en
pagament o bé una execució hipotecària, no tindran aquesta liquidació de
plusvàlua per part de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
Si no hi ha res més, crec que ha estat suficientment explicat i, en tot cas, com
aquest serà un debat que tornarem a portar al Ple, un cop que s’hagin fet les
al·legacions per part dels diferents grups polítics, doncs passarem ja al
següent bloc.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER ESTABLIR COM A FESTES LOCALS D’AQUEST
MUNICIPI PER L’ANY 2013, ELS DIES 20 DE MAIG (DILLUNS DE PASQUA
GRANADA) I 24 DE SETEMBRE (MARE DE DÉU DE LA MERCÈ).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i
amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST l’escrit de la Cap de Servei de Coordinació dels Serveis Territorials a
Barcelona, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, de data 10 de juliol de 2012, amb registre general d’entrada en
aquest Ajuntament número 31.948 de 18 de juliol de 2012, pel qual es
sol·licita que aquesta Corporació proposi amb caràcter definitiu les festes
locals del municipi per l’any 2013.
ATÈS que la Conselleria d’Empresa i Ocupació, per Ordre EMO/185/2012, de
22 de juny, publicada al DOGC núm. 6159, de data 28 de juny de 2012,
estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2013,
deixant constància en el seu article 2 que, a més de les que es fan constar en
l’article 1, seran fixades mitjançant una ordre d’aquell Departament dues
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels respectius
ajuntaments.
VISTA la provisió de l’Alcaldia-Presidència, de data 1 d’octubre de 2012, per la
qual resol que s’iniciï l’expedient administratiu adient per establir com a festes
locals per l’any 2013, els dies 20 de maig (Dilluns de Pasqua Granada) i 24 de
setembre (Mare de Déu de la Mercè).
VIST l’informe emès per la Secretaria General del Ple de l’Ajuntament (L’H
40/2012), que integra l’expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta i amb el dictamen previ de la
Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- Establir com a festes locals de l’any 2013 per al terme municipal de
L’Hospitalet de Llobregat els dies 20 de maig (Dilluns de Pasqua Granada) i
24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè).
SEGON.- Traslladar aquest acord als Serveis Territorials a Barcelona del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a
l’Alcaldia-Presidència, a la Gerència Municipal, a la ponència d’Hisenda i
Recursos Generals, a la Secretaria del Ple, a la Intervenció i Tresoreria
Generals d’aquest ajuntament; i mitjançant l’intranet municipal a la resta
ponències, regidories, serveis i treballadors/res d’aquest Ajuntament.
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HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 2.PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 2013.

DE

LA

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 9 vots en contra dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATESES les ordenances fiscals vigents.
VISTES les propostes presentades pels diferents serveis municipals de
modificació de les tarifes i del contingut normatiu, i els respectius informes
tècnics i econòmics.
VISTA la memòria elaborada pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària i el
director de serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i
Pressupostos, que recull el contingut de les modificacions que es proposen.
VISTA la memòria dels informes tecnicoeconomics justificatius de les tarifes
que es proposen així com del grau de cobertura de les mateixes, elaborada
pel Servei de Programació i Pressupostos.
VIST l’informe del director de serveis d’Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos i l’informe jurídic.
ATÈS el dictamen del Tribunal Economicoadministratiu de l’Hospitalet de
Llobregat.
ATÈS el que es preveu als articles 15 a 17 del text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, en relació al procediment d’aprovació.

…/…

12

ATÈS que l’òrgan competent per a 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 del règim local.
El Ple, a proposta de la tinenta d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances fiscals
que es relacionen a continuació, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener
de 2013:
ORDENANÇA GENERAL NÚM. 00, DE
RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS MUNICIPALS

GESTIÓ,

INSPECCIÓ

I

ARTICLE 1. Normes tributàries generals
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:
“1. Aquesta Ordenança general es dicta a l’empara del que disposa l’article
106.2 i el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; el 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; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària; el Reial decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general del règim sancionador tributari; el Reial decret 520/2005,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desenvolupament
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de
revisió en via administrativa; el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament general de recaptació i el Reial decret 1065/2007, de
27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les
normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, i altres normes
concordants.”
ARTICLE 3. Àmbit d’aplicació i competències generals
Es suprimeix l’apartat 2 i es dona nova numeració a l’apartat 3, que amb la
mateixa redacció vigent, passa a ser el número 2.
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ARTICLE 25. L’habitatge habitual
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“Amb caràcter general, es considera habitatge habitual del contribuent
l’edificació que constitueix la seva residència ordinària permanent.”
ARTICLE 49. L’autoliquidació
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent:
“2. S’estableix amb caràcter general el sistema d’autoliquidació per a tots i
cadascun dels tributs municipals d’acord amb la Llei. Els obligats tributaris han
de presentar una declaració-liquidació del deute tributari i han d’ingressar-ne
l’import a les entitats col·laboradores autoritzades dins dels terminis establerts
a l’article 35, apartat 2 d’aquesta ordenança.
No obstant, en el supòsit de l’article 8 de l’ordenança fiscal núm. 2.10,
reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local a favor d’empreses explotadores de subministraments
d’interès general, quan els obligats tributaris no hagin presentat les tres
primeres autoliquidacions, l’Administració tributària municipal podrà emetre la
liquidació per la quota tributària corresponent a tot l’exercici.
Així mateix, pel que fa als articles 9 i 10 d’aquesta mateixa ordenança fiscal
2.10, els ingressos realitzats pels obligats tributaris es consideraran
autoliquidacions a tots els efectes, sigui quin sigui el model emprat. Igualment,
si els obligats tributaris a que es refereixen aquests dos articles 9 i 10 només
presenten la declaració de fet imposable amb les dades necessàries,
l’Administració tributària municipal podrà emetre la liquidació per la quota
corresponent. La falta de declaració en els supòsits i terminis assenyalats a
l’ordenança fiscal 2.10 comportarà els recàrrecs o sancions i els interessos de
demora que s’estableixen a la normativa d’aplicació.”
ARTICLE 51. Formació i aprovació
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:
“1. La formació i aprovació anual dels padrons, matrícules o registres
correspon a l’Òrgan de Gestió Tributària.”
ARTICLE 52. Notificació
Es suprimeix l’apartat 3
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ARTICLE 62. Procediment de comprovació limitada
Es modifiquen els apartats 1, 3, 6, 7 i 8, que passen a tenir les redaccions
següents:
“1. Les actuacions de comprovació limitada s’iniciaran, tramitaran i finalitzaran
d’ofici, per resolució de l’Òrgan de Gestió Tributària, conforme estableix
l’article 136 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària i altra normativa d’aplicació.”
“3. Abans de l’adopció de la resolució, l’Administració tributària municipal
haurà de notificar a l’obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació
per que en el termini de deu dies, comptats a partir del següent al de la
notificació de la proposta, al·legui el que convingui al seu dret. Al mateix
temps se li podrà adjuntar document de pagament del deute tributari per tal
que, si el considera correcte, pugui fer l’ingrés dins del termini i lloc que
hauran de constar en el document.”
“6. En els casos que s’hagi ingressat el deute, es considerarà acabat el
procediment de comprovació limitada i practicada la regularització de la
situació tributària de l’obligat tributari amb els efectes del que disposa l’article
140.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i sense
perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin.”
“7. En els casos que l’interessat faci l’ingrés de les propostes dins del termini
proposat en el procediment, s’adoptarà acord de regularització i aprovació de
les propostes de liquidacions ja ingressades de les diferents situacions
tributàries, en el que haurà de constar almenys el concepte tributari, el nom
del subjecte passiu i l’import del deute.”
“8. En els casos que se li hagi adjuntat el document de pagament, però
l’interessat no faci l’ingrés de les propostes dins del termini proposat en el
procediment, s’aprovaran liquidacions per les quanties resultants i no
ingressades amb notificació a cadascun dels subjectes passius pel pagament
d’aquestes dins dels terminis establerts a la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.”
ARTICLE 67. Entrada i reconeixement de finques
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent:
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“2. Quan la persona sota la custòdia de la qual es trobin aquests llocs s’oposi
a l’entrada del personal de la Inspecció, caldrà autorització escrita de la
persona titular de l’Òrgan de Gestió Tributària.”
ARTICLE 68. Lloc de els actuacions inspectores
Es suprimeix l’apartat 2 i es dona nova numeració als apartats 3 i 4, que amb
la mateixa redacció vigent, passen a ser els números 2 i 3, respectivament.
ARTICLE 69. Horari de les actuacions inspectores
Es modifica la lletra b) de l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent:
“b) Quan, sense el consentiment de l’obligat tributari, es consideri necessari
per que no desapareguin, es destrueixin o s’alterin elements de prova o que
les circumstàncies del cas requereixin que les actuacions d’inspecció es
realitzin amb especial celeritat que exigeixi el seu desenvolupament fora de la
jornada laboral i s’obtingui, en ambdós supòsits, la prèvia autorització escrita
de la persona titular de l’Òrgan de Gestió Tributària.”
ARTICLE 72. Autorització prèvia a l’inici del procediment d’inspecció
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:
“1. La iniciació de les actuacions i procediments d’inspecció requerirà
prèviament resolució de la persona titular de l’Òrgan de Gestió Tributària,
llevat del cas que s’hagi aprovat un Pla d’inspecció pel Ple municipal on
s’estableixi una planificació concreta de les actuacions a realitzar i dels
obligats tributaris a inspeccionar.”
ARTICLE 75. Mesures cautelars
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent:
“2. Les mesures cautelars seran adoptades per resolució de la persona titular
de l’Òrgan de Gestió Tributària.”
ARTICLE 76. Duració i termini de les actuacions inspectores
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent:
“2. Això no obstant, es pot ampliar el termini de dotze mesos esmentat per un
altre període que no pot excedir els dotze mesos, amb l’abast i els requisits
que s’estableixen a l’article 184 del Reglament general de les actuacions i els
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procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les
normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat per Reial
decret 1065/2007, de 27 de juliol, quan a les actuacions inspectores es doni
alguna de les circumstàncies que estableix l’article 150 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària.
La competència per a ampliar el termini de duració del procediment
d’inspecció correspondrà a l’Òrgan de Gestió Tributària, i la resolució, en tot
cas, ha de ser motivada, amb referència als fets i fonaments de dret.”
ARTICLE 80. Tramitació de les actes amb acord
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent:
“2. L’Òrgan de Gestió Tributària, haurà d’autoritzar, de forma expressa, la
subscripció de l’acta amb acord, tal com preveu la lletra a) de l’article 155.3 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.”
ARTICLE 81. Tramitació de les actes de conformitat
Es modifica l’apartat 3, que passa a tenir la redacció següent:
“3. Amb posterioritat, l’Òrgan de Gestió Tributària dictarà les resolucions
d’aprovació de les propostes de regularització i de les liquidacions tributàries
ja practicades i notificades pels òrgans d’inspecció.
En els supòsits que no s’hagin pogut lliurar i notificar els documents d’ingrés
de les liquidacions juntament amb les actes de conformitat que contenen les
propostes de regularització, un cop dictada la resolució de l’Òrgan de Gestió
Tributària es notificarà a l’interessat la liquidació corresponent, derivada de
l’esmentada proposta de regularització practicada.”
ARTICLE 82. Tramitació de les actes de disconformitat
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent:
“2. Un cop rebudes les al·legacions formulades per l’obligat tributari o conclòs
el termini per a la presentació d’aquestes, l’Òrgan de Gestió Tributària dictarà
l’acte administratiu que correspongui, que serà notificat a l’interessat.
Per a la pràctica de la liquidació es tindrà en compte el que estableixen els
articles 189 a 191 del Reglament general de les actuacions i els procediments
de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes
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dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007,
de 27 de juliol.”
ARTICLE 97. Atribució de competències en el procediment sancionador
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent:
“2. Els òrgans competents per acordar i imposar les sancions seran els que
estableix l’article 211.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària.”
ARTICLE 99. Autorització prèvia a l’inici del procediment d’imposició de
sancions
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“L’inici, tramitació i acabament del procediment d’imposició de sancions es
realitzarà mitjançant resolució o diligència de l’Òrgan de Gestió Tributària. La
resolució o diligència d’inici podrà ser efectuada en qualsevol moment del
procediment de comprovació i investigació o un cop finalitzat aquest, abans
del transcurs del termini màxim de tres mesos establert a l’article 209.2 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.”
ARTICLE 100. Iniciació del procediment sancionador
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:
“1. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà d’ofici,
mitjançant notificació de la resolució de l’Òrgan de Gestió Tributària.”
ARTICLE 102. Instrucció del procediment sancionador
Es modifica l’apartat 3, que passa a tenir la redacció següent:
“3. La proposta de resolució s’ha de notificar a l’interessat, se li ha d’indicar
que es posa de manifest l’expedient i se li concedeix un termini de quinze dies
perquè pugui al·legar tot el que consideri convenient i presenti els documents,
justificants i proves que consideri oportuns. Al mateix temps se li podrà
adjuntar document de pagament de la sanció tributària per tal que, si el
considera correcte, pugui fer l’ingrés dins del termini i lloc que hauran de
constar en el document. En aquest cas, es considerarà acabat el procediment
sancionador si l’interessat ingressa l’import de la liquidació de la sanció.”
ARTICLE 103. Acabament del procediment sancionador en matèria tributària
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Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“En els supòsits que se li hagi adjuntat el document de pagament, però
l’interessat no faci l’ingrés de la proposta dins del termini proposat en el
procediment, es dictarà resolució expressa del procediment sancionador en
matèria tributària, d’acord amb el que preveu l’article 211 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària.”
ARTICLE 105. Imposició i efectes dels recursos contra les sancions
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:
“1. Contra l’acord d’imposició de les sancions es podrà interposar recurs de
reposició potestatiu davant del/de la director/a de l’Òrgan de Gestió Tributària,
previ a la reclamació economicoadministratva davant el Tribunal
Economicoadministratiu de l’Hospitalet de Llobregat, tal com s’estableix a
l’article 137 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local. La resolució que es dicti pel Tribunal Economicoadministratiu de
l’Hospitalet de Llobregat posarà fi a la via administrativa i contra ella es podrà
interposar el recurs jurisdiccional contenciós administratiu.”
ARTICLE 106. Disposició general
Es suprimeix l’apartat 4.
ARTICLE 109. Enumeració
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent:
“2. Mitjançant Decret de l’Alcaldia i per delegació seva per resolució del/de la
regidor/a titular de l’Àrea d’Hisenda es regularà el procediment per efectuar el
pagament telemàtic dels tributs, preus públics i altres recursos de naturalesa
pública.”
ARTICLE 116. Competència i terminis
Es modifiquen la rúbrica i l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“ARTICLE 116. Deutes ajornables
1. Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes tributaris i altres
deutes per ingressos de dret públic a sol·licitud de les persones obligades al
seu pagament, quan la seva situació econòmica i/o financera els impedeixi
transitòriament fer el pagament dels seus deutes, excepte els següents:
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a) Deutes inferiors a 180,00 euros.
b) Deutes per tributs que es recaptin mitjançant padró, llevat de l’impost sobre
béns immobles i l’impost sobre activitats econòmiques, de manera que si
podran ajornar-se o fraccionar-se els deutes corresponents a aquests dos
impostos de cobrament periòdic.
2. Els obligats que sol·licitin l’ajornament o fraccionament, hauran de
domiciliar el pagament dels imports ajornats o fraccionats.
3. L’acord de concessió de l’ajornament o fraccionament especificarà la
garantia que el sol·licitant haurà d’aportar o, si s’escau, la dispensa d’aquesta
obligació.
La garantia haurà d’aportar-se en el termini de dos mesos, comptats a partir
del dia següent al de la notificació de l’acord de concessió, l’eficàcia del qual
quedarà condicionada a dita aportació.
4. Les quantitats el pagament de les quals s’ajorni o fraccioni acreditaran
l’interès de demora pel temps comprés entre el dia següent al del venciment
del termini d’ingrés en període voluntari i les dates dels venciments dels
terminis. Si l’ajornament o el fraccionament ha estat sol·licitat en període
executiu, la base pel càlcul dels interessos no inclourà el recàrrec del període
executiu. Els interessos meritats per cada fracció hauran d’ingressar-se
juntament amb cada fracció en el termini corresponent. Això no obstant, quan
es garanteixi el deute en la seva totalitat mitjançant un aval solidari d’entitat de
crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant un certificat d’assegurança
de caució, l’interès de demora exigible serà l’interès legal.”
ARTICLE 117. Sol·licitud
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:
“1. Les sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes tributaris i altres
deutes per ingressos de dret públic, a excepció de les autoliquidacions, es
presentaran al Registre General d’entrada de l’Ajuntament durant els dies
establerts per a l’ingrés en període voluntari i pels deutes en període executiu
en qualsevol moment abans de la notificació de l’acord d’alienació de béns, i
hauran de contenir els requisits que es preveuen a l’apartat segon d’aquest
article.”
ARTICLE 118. Ajornament i fraccionament d’autoliquidacions
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Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“1. L’obligat tributari podrà sol·licitar l’ajornament o fraccionament del
pagament d’autoliquidacions durant el termini de pagament de l’autoliquidació
que s’estableix a l’article 35.2 d’aquesta ordenança.
2. En el supòsit d’autoliquidacions presentades fora de termini, s’aplicarà,
tanmateix, la reducció del recàrrec del 25 per cent prevista en l’article 27.5 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, també sense necessitat
de que l’interessat aporti garantia d’aval o certificat d’assegurança de caució,
de conformitat amb el que s’estableix en l’article 12.3 d’aquesta ordenança.”
ARTICLE 119. Procediment
Es modifica la denominació de l’article, que passa a ser: “ARTICLE 119.
Procediment. Concessió automàtica. Acord de concessió”
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:
“1. L’Ajuntament comprovarà les sol·licituds presentades i requerirà, si escau,
la documentació complementària adient.
La concessió de l’ajornament o fraccionament sol·licitat es produirà de forma
automàtica quan es tracti de deutes inferiors a 6.000,00 euros, si be es dictarà
un acte administratiu per l’òrgan competent en el qual es recolliran els terminis
de venciment de cada termini o fracció.”
ARTICLE 120. Garanties
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent:
“2. Quan es justifiqui la impossibilitat d’obtenir l’aval esmentat, l’interessat
podrà oferir com a garanties de pagament les següents:
a) Una hipoteca immobiliària.
b) Una hipoteca mobiliària.
c) Una penyora, amb o sense desplaçament, només per a fraccionaments de
deute en període executiu.
d) Un aval personal i solidari de dos contribuents de reconeguda solvència,
quan el deute superi els 6.000,00 euros.”
ARTICLE 124. Terminis del pagament ajornat o fraccionat
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
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“Sense perjudici del que disposa la normativa vigent, o per acord del Ple de
l’Ajuntament per a casos excepcionals en els quals es podran concedir
terminis diferents, els ajornaments o fraccionaments de pagament de deutes
es subjectaran a les condicions següents:

Quantia
del deute
Inferior a
6.000,00 euros
Des de
6.000,00 euros
“

Termini
màxim
de pagament

Quantia
mínima
per fracció

8 trimestres

50,00 euros

8 trimestres

Proporcional

Concessió
Automàtica
Resolució
expressa

Garantia
Dispensa de
garantia
Aportació de
garantia

ARTICLE 125. Conseqüències de la manca de pagament
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“En el supòsit de manca de pagament en els ajornaments i fraccionaments,
s’actuarà tal com disposa l’article 54 del Reglament general de recaptació,
aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.”
ARTICLE 127. Terminis d’ingrés i ingressos fora de termini sense requeriment
previ
Es modifica l’apartat 4, que passa a tenir la redacció següent:
“4. Quan els obligats tributaris no facin l’ingrés ni presentin sol·licitud
d’ajornament, fraccionament o compensació de l’autoliquidació extemporània
dins de termini, aquests recàrrecs seran compatibles amb els recàrrecs del
període executiu.”
ARTICLE 134. Diligència d’embargament
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:
“1. Transcorregut el termini que assenyala l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, sense que s’hagi efectuat l’ingrés requerit,
en compliment del manament contingut en la provisió de constrenyiment,
s’han d’embargar els béns i drets que escaigui, sempre que no s’hagi pagat el
deute per l’execució de garanties o sigui previsible de manera motivada que
no resultarà de l’execució líquid suficient per cobrir el deute. Cada actuació
d’embargament es documentarà en diligència d’embargament.”

…/…

22

ARTICLE 135. Quantia i prelació de béns a embargar
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent:
“2. Si els criteris anteriors són d’aplicació impossible o molt difícil, en
l’embargament se seguirà l’ordre següent:
a) Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
b) Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l’acte o a curt termini.
c) Sous, salaris i pensions.
d) Béns immobles.
e) Interessos, rendes i fruïts de tota espècie.
f) Establiments mercantils o industrials.
g) Metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats.
h) Béns mobles i semovents.
i) Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a llarg termini.
Quan el bé immoble a embargar sigui únicament la vivenda habitual, la
Recaptació executiva, abans de procedir a l’embargament i/o a la subhasta,
valorarà si aquesta resulta imprescindible per a que el deutor i les persones
d’ell dependents puguin atendre amb raonable dignitat la seva subsistència.
L’òrgan de recaptació adoptarà les mesures oportunes en cas que l’obligat
tributari vingui a millor fortuna a fi de preservar la integritat dels ingressos
municipals.”
ARTICLE 138. Procediment
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent:
“2. Una vegada declarats fallits els deutors principals i els responsables
solidaris, s’investigarà l’existència de responsables subsidiaris. Si no hi ha
responsables subsidiaris, o si aquests responsables resulten fallits, el crèdit
serà declarat incobrable per l’Òrgan de Gestió Tributària.”
ARTICLE 142. Baixes d’ofici
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“L’Òrgan de Gestió Tributària, d’acord amb criteris d’eficiència en la utilització
dels recursos disponibles, podrà determinar les actuacions concretes que
s’hauran de tenir en compte per tal de justificar la declaració de crèdit
incobrable, i disposarà la no-liquidació o, si s’escau, l’anul·lació i baixa en la
comptabilitat de les liquidacions, en consideració al seu origen i naturalesa i
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quan resultin de deutes inferiors a la quantitat que s’estimi i fixi insuficient per
a la cobertura del cost de l’exacció i recaptació respectives.”
ARTICLE 144. Revocació d’actes d’aplicació dels tributs
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:
“1. L’Alcaldia i per delegació seva el/la regidor/a titular de l’Àrea d’Hisenda,
podrà revocar els actes d’aplicació dels tributs municipals en benefici dels
interessats, dictats per l’Òrgan de Gestió Tributària, de conformitat amb el que
estableix l’article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, i altra normativa d’aplicació.”
ARTICLE 149. Rectificació d’autoliquidacions
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:
“1. La sol·licitud de rectificació d’una autoliquidació es dirigirà a l’Òrgan de
Gestió Tributària.”
Disposició addicional
Es modifica la denominació de la disposició addicional, que passa a ser:
“Disposicions addicionals”
Es modifica el contingut, que passa a tenir la redacció següent:
“Primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest
municipi i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu
reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs
sempre i quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal corresponent
a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els
requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti
d’aplicació en l’exercici objecte de tributació.
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici
objecte de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del
corresponent tribut vigent per a l’exercici que es tracti.
Segona.- Aplicació automàtica de la nova normativa
Les modificacions produïdes per les lleis de pressupostos generals de l’Estat o
qualsevol altra norma de rang legal i/o reglamentari que afectin qualsevol
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regulació anterior seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta
ordenança.”
Disposició final
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent:
“2. Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES
ARTICLE 4
Es modifica l’apartat 3, que passa a tenir la redacció següent:
“3. Quan la titularitat del dret constitutiu del fet imposable correspongui a dos o
més titulars, es podrà exigir el pagament de l’impost a cadascun dels
comuners, en la seva condició de subjectes passius, en proporció a la seva
respectiva participació, sempre i quan es conegui la seva identitat, número
d’identificació fiscal i domicili fiscal de tots els comuners, i es considerarà en
tot cas un pagament parcial de la totalitat del deute tributari. En cas contrari,
es podrà exigir el pagament total de l’impost a qualsevol d’ells.
No procedeix la divisió quan alguna de les quotes resultants sigui inferior a
l’import per sota del qual procedeix l’exempció de l’impost d’acord amb l’article
6 d’aquesta ordenança fiscal.”
ARTICLE 15
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“Quan els subjectes passius domiciliïn en entitats de crèdit el pagament de
l’impost, l’Ajuntament podrà acordar el seu fraccionament segons els terminis
previstos en el calendari del contribuent i amb un mínim de tres terminis.”
Disposició final
Es modifica la disposició final,que passa a tenir la redacció següent:
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“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.02 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
ARTICLE 3
Es modifica la lletra c) de l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:
“c) Els subjectes passius següents:
- Les persones físiques.
- Els subjectes passius de l’impost sobre societats, les societats civils i les
entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a
1.000.000,00 euros.
- Quant als contribuents de l’impost sobre la renda de no residents, l’exempció
només abasta els que operin a Espanya mitjançant establiment permanent,
sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000,00
euros.
A efectes d’aplicar l’exempció prevista en aquest paràgraf, es tindran en
compte les regles establertes a l’article 82.1.c) del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.”
ARTICLE 4
Es crea un nou apartat 3, amb la redacció següent:
“3. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, gaudiran d’una bonificació de la quota tributària del període
impositiu corresponent els subjectes passius que tributin per quota municipal i
que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors/res amb
contracte indefinit afectes al conjunt de els activitats desenvolupades en el
municipi, d’acord amb la següent gradació:
Increment de la

Percentatge
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mitjana de la plantilla

de bonificació

Entre 1 i 3 persones
Entre 4 i 6 persones
Més de 6 persones

20 per cent
30 per cent
50 per cent

L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període
impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell.
Per calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de
treballadors/res amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que
han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració
del període, o per 365 dies si és d’un any, amb les següents especialitats:
a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de
les plantilles de l’any base es realitza atenent a la situació conjunta de les
empreses afectades abans i desprès de l’operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un
municipi no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors/res
que ja formaven part de l’empresa a centres situats en el municipi.
c) Quan es tracti de treballadors/res a temps parcial, es calcularà el nombre
equivalent d’ells/elles en funció de la durada d’una jornada laboral completa.
d) Les persones contractades hauran d’estar domiciliades a l’Hospitalet de
Llobregat.
La quantia de la bonificació no podrà ser superior a l’import resultant de
multiplicar el nombre de treballadors/es d’increment per 1.000,00 euros.
Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en
el qual és d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. La
resolució de concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària
bonificada que integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.”
ARTICLE 7
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“D’acord amb el que preveu l’article 86 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà en tots
els casos un coeficient de ponderació determinat en funció de l’import net de
la xifra de negocis del subjecte passiu.
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Aquest coeficient es determinarà d’acord amb el quadre següent:
Import net de la xifra de negocis (euros)
Des d’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00
Més de 100.000.000,00
Sense xifra neta de negocis

coeficient
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

Als efectes de l’aplicació del coeficient a què es refereix aquest article, l’import
net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt
d’activitats econòmiques que exerceixi, i es determinarà d’acord amb el que
preveu l’article 82.1.c) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”
ARTICLE 10
Es modifiquen els apartats 3, 4 i 8, que passen a tenir les redaccions
següents:
“3. Contra els actes de gestió tributària competència de l’Ajuntament, les
persones interessades poden interposar recurs de reposició potestatiu, previ a
la reclamació economicoadministrativa obligatòria davant del Tribunal
Economicoadministratiu de l’Hospitalet de Llobregat, tal com preveu l’article
137 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
ambdós en el termini d’un mes a comptar a partir de la notificació expressa o
de la finalització del període d’exposició pública dels padrons corresponents.”
“4. La interposició del recurs de reposició o de la reclamació
economicoadministrativa no paralitza l’acció de cobrament, llevat que, dins el
termini previst per a interposar-los, l’interessat sol·liciti la suspensió de
l’execució de l’acte impugnat i adjunti garantia suficient. En casos
excepcionals, però, l’òrgan competent pot acordar la suspensió del
procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la
impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials
en la liquidació que s’impugna.”
“8. D’acord amb el que s’estableix en els articles 82.1.c), 82.3 i 90.2 paràgraf
3, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ordre HAC/85/2003, de 23 de gener,
determina els supòsits en els que els subjectes passius de l’impost sobre
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activitats econòmiques hauran de presentar comunicació en relació amb
l’import net de la seva xifra de negocis.
A aquests efectes, l’esmentada Ordre HAC/85/2003, de 23 de gener, estableix
el contingut, el termini i la forma de presentació de l’esmentada comunicació.”
ARTICLE 12
S’addiciona un nou article 12, amb la redacció següent:
“Recaptació
ARTICLE 12
Les quotes de l’impost incloses en el padró anual es posaran al cobrament en
les dates que figuren al calendari tributari del contribuent que aprovi
l’Ajuntament per a cada exercici.”
Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.03 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
ARTICLE 5
Es modifica el redactat de la primera de les condicions per gaudir de les
bonificacions, que passa a tenir la redacció següent:
(...)
“Primera.- Que a l’habitatge habitual objecte de la transmissió de la propietat o
de les constitucions de drets reals de gaudi limitatius del domini, hi hagin estat
empadronats el subjecte passiu i la persona causant durant un termini previ i
ininterromput d’un any, comptat des de la data de la defunció.
No es perdrà el dret a la bonificació en el supòsit de que la falta
d’empadronament de la persona causant a l’habitatge habitual sigui deguda a
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l’empadronament en un centre sanitari o geriàtric, o hagi estat motivada per
causes de salut suficientment acreditades.”
(...)
ARTICLE 6
Es crea un nou apartat 2, amb la redacció següent:
“2. En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l’àmbit
d’aplicació de l’article 2 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures
urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la
dació en pagament de la seva vivenda prevista a l’apartat 3 de l’Annex de dita
norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent
l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del
contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes.”
ARTICLE 13
Es modifica l’apartat 8, que passa a tenir la redacció següent:
“8. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l’impost, es
podrà autoliquidar a nom de la persona que presenta l’esmentada
autoliquidació. No obstant, l’ajuntament podrà establir que s’autoliquidi a nom
de cadascun dels subjectes passius obligats al pagament.”
Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.04 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
ARTICLE 2
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:
“1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme
municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi
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l’obtenció de la llicència d’obra o urbanística corresponent, se n’hagi obtingut o
no l’esmentada la llicència, o per la qual s’exigeixi presentació de declaració
responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o
l’activitat de control correspongui a aquest municipi.”
ARTICLE 5
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“L’obligació de contribuir neix des del moment en què es concedeix la llicència
preceptiva, quan es presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia
o des que es fa o s’executa qualsevol construcció, obra o instal·lació
d’elements industrials sense haver obtingut la llicència.”
ARTICLE 6
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent:
“2. En el cas que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel
subjecte passiu contribuent, tenen la condició de subjectes passius substituts
del contribuent els qui sol·licitin les llicències corresponents o presentin les
corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies o els qui
realitzin les construccions, instal·lacions o obres.
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.”
ARTICLE 18
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:
“1. Les quantitats que s’han de satisfer com a garantia de la reconstrucció de
paviments a les llicències atorgades que així ho estableixin, seran les
següents:
Conceptes
Paviment de terra
Vorera construïda
Paviment flexible d’alta qualitat (aglomerat asfàltic)
Paviment rígid d’alta qualitat (llamborda blindada, formigó)
Llamborda sobre sorra
“

Euros/m2
42,10
76,34
93,59
100,00
82,94

ARTICLE 19
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Es suprimeix l’apartat 1 i l’apartat 2, amb la mateixa redacció vigent, deixa
d’estar numerat, de manera que l’article passa a tenir la redacció següent:
“En cas de renúncia, un cop autoritzada la llicència no donarà dret a cap
bonificació si hi ha hagut la meritació de l’impost.”
Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX I
Es modifica l’annex, que passa a tenir la redacció següent:
“DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D’ACORD AMB EL COST
MATERIAL DE L’OBRA O INSTAL·LACIÓ SEGONS MÒDULS
TAULA

Grup
I
II
III
IV
V

VI
VII

VIII

Tipus d’edificació
Hotels de 5 estrelles
Edifici públic de categoria
Hotels de 4 estrelles, cinemes, discoteques,
hospitals, museus, teatres i biblioteques
Edificis d’habitatges aïllats
(superfície útil d’habitatges > 90 m2)
Edificis d’oficines aïllats
amb sistema de construcció d’alta tecnologia
Edificis d’oficines amb sistema de construcció
tradicional i laboratoris
Edificis plurifamiliars i habitatges unifamiliars entre
mitgeres (superfície útil d’habitatges > 90 m2)
Edificis plurifamiliars entre mitgeres o aïllats
(superfície útil d’habitatges entre 70 i 90 m2)
Hotels de 3 estrelles
Dispensaris, centres mèdics i residències
geriàtriques
Hotels de 2 estrelles

Valor
(euros/m2)
1.255,55
1.027,26
981,62
913,12
867,47

799,00
753,32

662,01
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Escoles
Edificis plurifamiliars
(HPO o superfície útil d’habitatges < 70 m2)
Naus industrials de 2 plantes i oficines
Naus industrials amb llums de 10 m
Hotels d’1 estrella
Pensions i hostals
Naus industrials amb llums de 15 m
Magatzems, centres i locals comercials
Pavellons esportius coberts
Naus industrials amb llums de 20 m
Reformes i canvis d’ús
Aparcaments i garatges
Parcs infantils a l’aire lliure
Piscines i instal·lacions esportives descobertes

IX
X

XI

XII
XIII

570,70
456,56

388,08

251,10
136,98

“
ANNEX II
Es modifica l’annex, que passa a tenir la redacció següent:
“DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D’ACORD AMB EL COST
MATERIAL DE L’OBRA O INSTAL·LACIÓ, SEGONS MÒDULS

Grup
I
II
II
IV

Tipus d’edificació
ml d’obra de canalització d’aigua
ml d’obra de canalització de xarxa de
comunicacions i/o fibra
ml d’obra de canalització de gas
ml d’obra de canalització de cable
elèctric

Euros/ml
calçada
143,37
118,00

Euros/ml
vorera
114,21
96,80

154,74
116,48

128,48
90,22

“
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.05 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
ARTICLE 3
Es corregeix l’error aritmètic observat en determinades tarifes dels apartats a),
d), e) i f) del quadre de tarifes que figura en aquest article, que passen a tenir
la redacció següent en les tarifes que es corregeixen:
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“a) Turismes
Potència del vehicle
(...)
de 8 fins a 11,99 CV
(...)
d) Tractors
Potència del vehicle
(...)
de 16 a 25 CV
(...)

euros
68,16

euros
55,54

e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de
tracció mecànica
Càrrega útil del vehicle
euros
(...)
De 1.000 a 2.999 kg
55,54
(...)
f) Altres vehicles
Cilindrada
euros
ciclomotors
8,84
motocicletes fins a 125 cc
8,84
motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
15,14
motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
30,30
motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc
60,58
motocicletes de més de 1.000 cc
121,16
“
ARTICLE 11
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“1. Els qui sol·licitin davant de la Prefectura Provincial de Trànsit la
matriculació o la certificació d’aptitud per circular d’un vehicle han d’acreditar
prèviament el pagament de l’impost.
2. Les direccions provincials de Trànsit no han de tramitar el canvi de titularitat
administrativa d’un vehicle mentre el titular registral no hagi acreditat el
pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a
aquell en què es realitza el tràmit.
3. Als efectes de l’acreditació anterior, els ajuntaments o les entitats que
exerceixin les funcions de recaptació per delegació, en finalitzar el període
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voluntari, han de comunicar informàticament al Registre de vehicles de la
Direcció General de Trànsit l’impagament del deute corresponent al període
impositiu de l’any en curs. La inexistència d’anotacions per impagament en el
Registre de vehicles implica, als únics efectes de realització del tràmit,
l’acreditació anteriorment assenyalada.”
Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.01 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ
DELS
SERVEIS
D’INTERVENCIÓ
INTEGRAL
DE
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
ARTICLE 6.- Quotes
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“S’estableixen les següents quanties fixes per a la prestació dels serveis de
cada règim o procediment d’intervenció i tramitació municipal:
Règims d’intervenció municipal de les activitats
1.1. Llicència ambiental municipal d’activitat i/o d’instal·lació de
superfície fins a 1000 m2
1.2. Llicència ambiental municipal d’activitat i/o d’instal·lació de
superfície de més de 1.000 m2 fins a 2.500 m2
1.3. Llicència ambiental municipal d’activitat i/o d’instal·lació de
superfície de més de 2.500 m2
2. Permís ambiental municipal d’activitat i/o d’instal·lació
3. Comunicació prèvia de l’activitat i/o de la instal·lació amb
incidència ambiental
4.1. Llicència d’obertura d’establiments per dur a terme
espectacles públics i activitats recreatives amb aforament de
fins a 500 persones
4.1. Llicència d’obertura d’establiments per dur a terme
espectacles públics i activitats recreatives amb aforament de
més de 500 persones
5. Comunicació prèvia d’obertura d’establiments per dur a
terme espectacles públics i activitats recreatives

Euros
7.820,00
10.926,00
20.567,00
4.499,00
3.214,00
7.820,00

10.926,00

3.214,00
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6. Comunicació prèvia o declaració responsable per l’exercici
1.393,00
d’activitats innòcues
7.1. Modificació substancial d’una activitat sotmesa al règim de llicència
ambiental municipal: els serà d’aplicació la reducció del 50 % de la quota de
la taxa
7.2. Modificació no substancial, amb efectes sobre les persones o el medi
ambient, d’una activitat sotmesa al règim de llicència ambiental municipal:
els serà d’aplicació la reducció del 75 % de la quota de la taxa
7.3. Modificació amb efectes sobre les persones o el medi ambient d’una
activitat sotmesa al règim de comunicació prèvia ambiental: els serà
d’aplicació la reducció del 50 % de la quota de la taxa
7.4. Modificació substancial d’activitats innòcues sotmeses al règim de
comunicació prèvia o declaració responsable: els serà d’aplicació la
reducció del 50 % de la quota de la taxa
8.1. Control periòdic de les activitats sotmeses al règim de
348,15
llicència ambiental municipal de superfície fins a 1000 m2
8.2. Control periòdic de les activitats sotmeses al règim de
385,65
llicència ambiental municipal de superfície de més de 1000 m2
fins a 2500 m2
8.3. Control periòdic de les activitats sotmeses al règim de
460,65
llicència ambiental municipal de superfície de més de 2500 m2
8.4. Control periòdic de les activitats sotmeses al règim de
348,15
llicència d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles
públics i activitats recreatives amb aforament de fins a 500
persones
8.5. Control periòdic de les activitats sotmeses al règim de
385,65
llicència d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles
públics i activitats recreatives amb aforament de més de 500
persones
8.6. Control periòdic de les activitats sotmeses al règim de
273,15
comunicació prèvia d’obertura d’establiments per dur a terme
espectacles públics i activitats recreatives
9.1. Llicència municipal per espectacles de circ i altres
1.928,00
activitats dutes a terme en establiments oberts al públic de
caràcter no permanent desmuntable
9.2. Llicència municipal per espectacles públics i activitats
66,00
recreatives de caràcter extraordinari, fins a 30 atraccions
instal·lades. Per atracció
9.3. Llicència municipal per espectacles públics i activitats
1.928,00
recreatives de caràcter extraordinari, a partir de 31 atraccions
instal·lades.
10. Altres llicències que, d’acord amb l’article 6.6 de
4.499,00
l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de
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l’administració municipal en les activitats i instal·lacions, es
tramitin d’acord amb el règim de permís municipal
11. Canvi de titularitat de la llicència o autorització
“

61,00

Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.02 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
UTILITZACIÓ DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS AUTORITZATS PER
L’AJUNTAMENT
ARTICLE 5
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“La quota tributària es determinarà per una quantia fixa, de caràcter anual i
irreductible, per l’autorització.
Les bases i tarifes per les quals es regirà aquesta ordenança són les
següents:
Tarifa per unitat de placa numèrica
1. Guals
2. Plaques no incloses en apartats anteriors
3. Plaques identificatives d’obres majors, i d’obres menors
relatives a rehabilitacions estructurals i de façanes
“

Euros
52,00
13,00
73,00

Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
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ORDENANÇA
FISCAL
NÚM.
2.03
TAXA
PER
RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES DEL COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES ACTIVITATS
PROFESSIONALS
ARTICLE 7
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en
el quadre de tarifes següent:
1. Mercats: concessionaris, parades interiors i de locals comercials)
Tarifa
1.1. Tarifa C
1.2. Tarifa D
1.3. Tarifa E
1.4. Tarifa G
1.5. Tarifa H
1.6. Tarifa J
1.7. Tarifa K
1.8. Tarifa L

Euros
125,64
117,73
108,46
72,71
72,71
108,46
236,79
265,86

2. Recollida de brossa industrial, comercial i professional
Superfície de l’establiment industrial, comercial o
professional
Tarifa
Fins a 150 m2 De 150 a 500 m2 Més de 500 m2
Euros
Euros
Euros
2.1. Tarifa 02
270,99
515,87
773,80
2.2. Tarifa 03
269,89
539,67
808,19
2.3. Tarifa 04
227,68
473,52
707,65
2.4. Tarifa 05
179,32
371,71
556,83
2.5. Tarifa 06
129,72
269,88
404,75
2.6. Tarifa 07
96,66
203,93
304,25
2.7. Tarifa 08
69,91
144,21
209,45
2.8. Tarifa 11
44,14
45,91
45,91
(professionals)
2.9. Tarifa 00
0,00
0,00
0,00
(sense superfície)
2. Els epígrafs i activitats de cada tipologia de la tarifa 1 (Mercats:
concessionaris, parades interiors i de locals comercials) són els següents:
Descripció de l’activitat

Tarifa
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2
5
10
12
20

Peix
Bar
Mariscs
Fruites i verdures
Congelats

C
C
C
C
C

1
3
6
7
8
9
11
13
14
16
17
18
22

Mantequeries i embotits
Carns
Aviram i caça
Ous
Peix salat
Olis i sabons
Menuts
Llegums i cereals
Xarcuteria i queviures
Conserves i olives
Cansaladeria
Menjars preparats
Carn de cavall

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

15
23

Pastisseria
Pa

E
E

4
19
24

Fruites seques i espècies
Dietètica i règim
Altres activitats

G
G
G

52

Locals comercials: dietètica i règim, de Merca-2 Can Serra i
Merca-2 Bellvitge

H

Locals comercials: pastisseria de Merca-2 Can Serra i Merca2 Bellvitge

J

68

Bar-cafeteria de Merca-2 Can Serra i Merca-2 Bellvitge

K

69

Unitat d’alimentació de Merca-2 Can Serra

L

51

3. Els epígrafs i activitats de cada tipologia de la tarifa 2 (Recollida de brossa
industrial, comercial professional) són els següents:

Secció
(IAE)

Agrupació,
grup o
epígraf (IAE)

Descripció de l’activitat

Tarifa
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1
1
1

011 a 071
111 a 162
211 a 225

1

231 a 239

1

241 a 249

1
1
1

251 a 255
311 a 399
411 a 428

1
1
1
1

429
431 a 456
461 a 468
471 a 476

1
1

481 a 482
491 a 495

ACTIVITATS INDUSTRIALS (FABRICACIÓ)
Ramaderia independent
08
Energia i aigua
08
Extracció i primera transformació de 08
mineral metàl·lic
Extracció de minerals no metàl·lics ni 08
energètics
Indústries de productes minerals no 08
metàl·lics
Indústria química
08
Indústries transformadores dels metalls
08
Indústries de productes alimentaris i 08
begudes
Indústries del tabac
08
Indústria tèxtil, pell, cuiro i calçat
08
Indústria de la fusta i suro
08
Indústria del paper, arts gràfiques i 08
edicions
Indústria transformació cautxú i plàstic
08
Altres indústries manufactureres NCOP
08

1

611 a 631

COMERÇ A L’ENGRÓS
Comerç a l’engrós

1

641 a 642.4

1

642.5

1

642.6

1

643

1
1
1

644.1 a
644.3
644.4
644.5

1

644.6

1

645

08

COMERÇ A LA MENUDA D’ALIMENTS,
BEGUDES I TABAC
Comerç a la menuda fruites, verdures, 06
carns, derivats càrnics
Comerç a la menuda aus, conills granja, 07
ous
Comerç a la menuda vísceres, menuts 06
animals i abast
Comerç a la menuda peixos cargols, 06
pesca i aqüicultura
Comerç a la menuda pa, pastisseria, 06
brioxeria i confiteria
Comerç a la menuda gelats
04
Comerç a la menuda bombons i 06
caramels
Comerç a la menuda masses fregides, 08
patates fregides, llaminadures i aperitius
Comerç a la menuda vins i begudes
07
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1

646 a 647

1

641 a 642.4

1

642.5

1

642.6

1

643

1
1
1

644.1 a
644.3
644.4
644.5

1

644.6

1
1

645
646 a 647

Comerç a la menuda aliments, begudes i
tabac
Comerç a la menuda fruites, verdures,
carns, derivats càrnics
Comerç a la menuda aus, conills granja,
ous
Comerç a la menuda vísceres, menuts
animals i abast
Comerç a la menuda peixos cargols,
pesca i aqüicultura
Comerç a la menuda pa, pastisseria,
brioxeria i confiteria
Comerç a la menuda gelats
Comerç a la menuda bombons i
caramels
Comerç a la menuda masses fregides,
patates fregides, llaminadures i aperitius
Comerç a la menuda vins i begudes
Comerç a la menuda aliments, begudes i
tabac

08
06
07
06
06
06
04
06
08
07
08

COMERÇ A LA MENUDA ARTICLES NO
ALIMENTARIS
1

651

1
1

652.1
652.2 a
652.4
653

1
1
1

654.1 a
654.4
654.5

1

654.6

1
1

655.1 a
655.2
655.3

1

656 a 657

Comerç a la menuda de productes
tèxtils, calçat, cuiro i pell
Comerç a la menuda en farmàcies
Comerç a la menuda drogueria,
perfumeria i cosmètica
Comerç a la menuda d’articles
d’equipament llar i construcció
Comerç a la menuda de vehicles,
components, accessoris
Comerç a la menuda de maquinària
(excepte llar, òptica i fotogràfic)
Comerç a la menuda de cobertes i de
càmeres d’aire de vehicles
Comerç a la menuda de combustibles
(excepte carburants)
Comerç a la menuda de carburants,
lubricants, assortit vehicles
Comerç a la menuda de béns usats,
instruments musicals

08
07
07
08
07
08
07
07
04
08
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1

659.1

1

659.2

1

659.3

1

659.4

1

659.5

1

659.6

1

659.7
1

659.8

1

659.9

1

651

1
1

652.1
652.2 a
652.4
653

1
1
1

654.1 a
654.4
654.5

1

654.6

1
1

655.1 a
655.2
655.3

1

656 a 657

1

659.1

1

659.2

1

659.3

Comerç a la menuda de segells,
monedes, medalles, col·leccions
Comerç a la menuda mobles i màquines
oficina
Comerç a la menuda d’aparells mèdics,
ortopèdics, òptics, fotogràfics
Comerç a la menuda de llibres, diaris i
revistes
Comerç a la menuda de joieria,
rellotgeria, bijuteria
Comerç a la menuda de joguines,
articles d’esport, armes
Comerç a la menuda de llavors, adobs,
flors i plantes
Comerç a la menuda denominat sexshop
Comerç a la menuda d’altres productes
NCOP
Comerç a la menuda de productes
tèxtils, calçat, cuiro i pell
Comerç a la menuda en farmàcies
Comerç a la menuda drogueria,
perfumeria i cosmètica
Comerç a la menuda d’articles
d’equipament llar i construcció
Comerç a la menuda de vehicles,
components, accessoris
Comerç a la menuda de maquinària
(excepte llar, òptica i fotogràfic)
Comerç a la menuda de cobertes i de
càmeres d’aire de vehicles
Comerç a la menuda de combustibles
(excepte carburants)
Comerç a la menuda de carburants,
lubricants, assortit vehicles
Comerç a la menuda de béns usats,
instruments musicals
Comerç a la menuda de segells,
monedes, medalles, col·leccions
Comerç a la menuda mobles i màquines
oficina
Comerç a la menuda d’aparells mèdics,
ortopèdics, òptics, fotogràfics

08
08
08
08
08
08
07
08
08
08
07
07
08
07
08
07
07
04
08
08
08
08
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1

659.4

1

659.5

1

659.6

1

659.7

1

659.8

1

659.9

1

661

1

662.1

1

662.2

1

665

1
1
1
1

671
672 a 673
674.5 a
674.7
677.9

1
1

681
682 a 683

1

684 a 685

1

686

1

687

Comerç a la menuda de llibres, diaris i
revistes
Comerç a la menuda de joieria,
rellotgeria, bijuteria
Comerç a la menuda de joguines,
articles d’esport, armes
Comerç a la menuda de llavors, adobs,
flors i plantes
Comerç a la menuda denominat sexshop
Comerç a la menuda d’altres productes
NCOP

08
08
08
07
08
08

COMERÇ MIXT O INTEGRAT EN GRANS
SUPERFÍCIES
Comerç mixt o integrat en grans
08
superfícies
Comerç a la menuda en economats i
06
cooperatives de consum
Comerç a la menuda de tota classe
07
d’articles (“tot a cent”)
Comerç a la menuda per correu o
08
catàleg
HOSTALERIA (RESTAURANTS, CAFÈS I
BARS)
Serveis en restaurants
03
Serveis en cafeteries i bars
04
Serveis de bars en societats, teatres i
04
recintes ferials
Altres serveis d’alimentació
07
SERVEIS D’ALLOTJAMENT
Allotjament en hotels i motels
Allotjament en hostals, pensions, fondes
i cases d’hostes
Allotjament en apartahotels, allotjaments
turístics extrahotelers
Allotjament en apartaments privats
mitjançant agències
Allotjament en campaments turístics

03
06
06
08
08

SERVEIS DE REPARACIONS
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1
1

691.1
691.2

1

691.9 a 699

1

1
1

751.1 a
751.3
751.4
751.5 a
751.6
752 a 753
754 a 755

1

757

1
1

1

761 A 769

1

811 a 819

1

821 a 823

1
1

831 a 832
834

1

841 a 844

1

845 a 849

1

851 a 856.1

1
1

856.2
857.1 a
857.2

Reparació d’electrodomèstics
Reparació d’automòbils, bicicletes
altres vehicles
Altres reparacions

i

08
05
07

SERVEIS RELACIONATS AMB EL TRANSPORT
Guàrdia i custòdia de vehicles en
08
garatges, aparcaments i solars
Explotació autopistes i túnels peatge
08
Greixatge i rentat de vehicles, càrrega i
08
descàrrega de mercaderies
Activitats annexes transport marítim, aeri
08
Dipòsits mercaderies, agències viatge,
08
transport, consignataris
Servei de mudament
08
SERVEIS
TELEFÒNICS
I
ALTRES
TELECOMUNICACIÓ
Telefonia fixa i mòbil. Altres serveis de
08
telecomunicacions
SERVEIS INSTITUCIONS FINANCERES I
ASSSEGURANCES
Bancs, caixes d’estalvi, altres entitats
04
financeres
Assegurances de vida, malaltia, altres
04
entitats asseguradores
Auxiliars financeres i d’assegurances
04
Serveis propietat immobiliària i industrial
04
SERVEIS PRESTATS A LES EMPRESES
Serveis jurídics, comptables, tècnics,
publicitat
Explotació electrònica, estudis de mercat
i altres NCOP
SERVEIS DE LLOGUER DE BÉNS
MOBLES
Lloguer maquinària, automòbils i béns
de consum
Lloguer pel·lícules de vídeo (vídeoclub)
Lloguer de bàscules, aparells de
mesura, serveis de mesura sense

05
05

05
08
08
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1
1

1

1

1

857.3 a
857.9
859

911 a 912

05

SERVEIS
AGRÍCOLES,
RAMADERS,
FORESTALS
Serveis agrícoles, pesca aqüicultura,
08
ramaders, forestals

921 a 922

931 a 936

SERVEIS D’EDUCACIÓ I INVESTIGACIÓ
Serveis d’ensenyament, investigació
científica i tècnica

941 a 945

1

951 a 952

1

961 a 963

1

964 a 965

1

966 a 968

1
1

969.1
969.2 a
969.6

1

05

SERVEIS NETEJA, SANEJAMENT, INCENDIS
Serveis neteja i sanejament, prevenció
08
d’incendis

1

1
1
1

lloguer
Lloguer, lectura conservació comptadors
aigua, llum i gas
Lloguer altres béns mobles NCOP

971
972
973 a 979

981.1

08

SERVEIS DE SANITAT I ASSISTÈNCIA SOCIAL
Hospitals,
clíniques,
consultes,
06
naturopatia, veterinària
Assistència i serveis socials
08
SERVEIS RECREATIUS I CULTURALS
Producció,
distribució,
exhibició
pel·lícules i vídeos
Radiodifusió,
televisió,
enllaç,
espectacles (excepte esportius)
Biblioteques, museus, instal·lacions i
espectacles esportius
Sales de ball i discoteques
Casinos de joc, jocs de bingo, salons
recreatius
SERVEIS PERSONALS
Bugaderies tintoreries i serveis similars
Perruqueries i salons de bellesa
Serveis fotografia, prestació serveis
domèstics i altres NCOP

06
06
08
04
08

08
07
08

PARCS DE LLEURE, CONGRESSOS, FIRES
Curiositats, béns naturals o artificials,
04
castells, grutes
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1
1

1

981.2 a
982.5
983 a 989

991 a 999

000

2

011 899

Parcs d’atraccions, tómboles, figures de
cera, loteries
Agències de col·locació artistes, recintes
ferials
ALTRES SERVEIS NO CLASSIFICATS
Altres serveis no classificats altres
rúbriques

08
08

08

LOCALS AFECTES A ACTIVITATS
Locals afectes

08

PROFESSIONALS
Serveis prestats per professionals

11

4. A les activitats que no estiguin incloses en alguna de les tarifes se’ls
aplicarà la tarifa mínima que correspongui a cada secció o sector mentre que
no se n’aprovi una classificació específica.”
ARTICLE 11
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“Anualment l’Òrgan de Gestió Tributària confeccionarà un padró amb les
dades bàsiques de l’impost sobre activitats econòmiques, del cens d’activitats
econòmiques confeccionat per l’Administració de l’Estat i qualssevol altres que
siguin necessaris, en el qual constaran els noms i els domicilis fiscals dels
subjectes passius obligats al pagament i les bases i quotes resultants. Aquest
padró s’aprovarà per resolució de la persona titular de l’Òrgan de Gestió
Tributària i s’exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, durant un termini d’un mes durant el qual les persones interessades
podran presentar reclamacions, que seran resoltes pel mateix òrgan.”
Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.04 REGULADORA DE LA TAXA DE
CEMENTIRI MUNICIPAL
ARTICLE 5
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en
el quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Serveis propis del cementiri
1.1. Drets d’obertura o tancament d’un nínxol
1.2. Drets d’obertura o tancament d’un panteó o tomba
1.3. Drets d’obertura o tancament d’un columbari múltiple
1.4. Drets de sepultura a la fossa comuna
1.5. Trasllat de restes d’una sepultura a una altra
1.6. Reducció de restes
1.7. Tractament de residus
1.8. Recollida de restes florals i tractament
2. Altres serveis
2.1. Conservació de nínxols i columbaris
2.2. Conservació de panteons i tombes
2.3. Encalcinar i gravar inscripció en nínxols
2.4. Permís de col·locació de làpides en nínxols
2.5. Permís de col·locació de vidrieres en nínxols
2.6. Permís de col·locació de tires, marbres o similars.
Per peça
2.7. Permís de col·locació de làpides en tombes
2.8. Permís de col·locació de creus o d’imatges en
tombes
2.9. Permís de revestiment d’una tomba
2.10. Col·locació de vidre
2.11. Col·locació de pany
2.12. Col·locació de tira lateral de marbre. Per servei
3. Serveis administratius
3.1. Tramitació d’expedients de concessió de dret
funerari, inclosa l’expedició del títol
3.2. Tramitació d’expedients de modificació de la
concessió del dret funerari “inter vivos”
3.3. Tramitació d’expedients de modificació de la
concessió del dret funeraris “morts causa” i altres
3.4. Tramitació d’expedients de duplicat del títol del dret

Euros
70,47
141,06
8,00
4,05
28,68
22,17
41,34
18,20
30,00
89,92
7,16
27,40
20,84
4,78
124,04
78,96
105,73
21,39
6,07
20,44
30,65
141,64
56,54
43,10
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funerari, inclosa l’expedició del títol
3.5. Expedició del títol del dret funerari

14,12

“
ARTICLE 12
Es crea un nou article 12, amb la redacció següent:
“Drets funeraris
ARTICLE 12
1. La quantia dels drets funeraris és la que es fixa en el quadre següent:
Concepte
1. a. Concessions
1.a.1. Nínxol de primera fila amb ossera
1.a.2. Nínxol de primera fila sense ossera
1.a.3. Nínxol de segona fila
1.a.4. Nínxol de tercera fila
1.a.5. Nínxol de quarta fila
1.a.6. Nínxol de cinquena fila
1.a.7. Nínxol de sisena fila
1.a.8. Nínxol de setena fila
1.a.9. Tomba
1.a.10. Terrenys per construir-hi panteons i sepultures.
Per m2
1.b. Altres concessions i serveis
1.b.1. Renovació de la concessió d’un nínxol per un any
1.b.2. Nínxol per dos anys, inclosos el trasllat i la
conservació
1.c. Concessions a 25 anys
1.c.1. Nínxol de primera fila amb ossera
1.c.2. Nínxol de primera fila sense ossera
1.c.3. Nínxol de segona fila
1.c.4. Nínxol de tercera fila
1.c.5. Nínxol de quarta fila
1.c.6. Nínxol de cinquena fila
1.c.7. Nínxol de sisena fila
1.c.8. Nínxol de setena fila
1.c.9. Columbari individual
1.d. Concessions a 50 anys

Euros

1.044,67
872,94
1.044,67
927,42
678,69
509,32
426,39
341,12
5.211,61
1.184,46

116,96
355,35

1.802,94
1.502,45
1.802,94
1.622,63
1.201,97
901,47
600,97
540,87
540,87
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1.d.1. Columbari múltiple

1.115,00

2. Quan la persona titular d’una concessió funerària hi renunciï, l’Ajuntament
abonarà el 50 per cent dels drets fixats en l’apartat 1 d’aquest article. En
aquest cas, les despeses que s’originin pel trasllat de les restes existents a
una altra sepultura seran a càrrec de la persona titular, llevat que
l’Administració les traslladi d’ofici als llocs destinats a aquest efecte. Així
mateix, les despeses ocasionades que es produïssin pel canvi de titularitat
seran a càrrec de l’Ajuntament.
3. Si es renuncia a tombes o panteons, l’Ajuntament abonarà el 50 per cent
del valor del terreny que ocupin, però no abonarà cap import per la construcció
feta.”
Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.05 REGULADORA DE LA TAXA PER
RETIRADA DE VEHICLES I CONTENIDORS DE LA VIA PÚBLICA,
IMMOBILITZACIÓ PER PROCEDIMENTS MECÀNICS I DIPÒSIT
ARTICLE 6
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en
el quadre de tarifes següent:
1. Retirada de vehicles de la via pública
1.a. Servei realitzat en horari diürn i dia laborable
Tarifa
1.a.1. Bicicletes
1.a.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles
anàlegs
1.a.3. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg
1.a.4. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg
1.a.5. Autocars i camions de més de 7.500 kg

Euros
7,45
33,25
111,50
247,60
371,45
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1.a.6. Resta de vehicles
1.a.7. Transport de qualsevol element dipositat en la via
pública sense llicència o autorització. Per element retirat
1.b. Servei realitzat en horari nocturn o en dia festiu
Tarifa
1.b.1. Bicicletes
1.b.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles
anàlegs
1.b.3. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg
1.b.4. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg
1.b.5. Autocars i camions de més de 7.500 kg
1.b.6. Resta de vehicles
1.b.7. Transport de qualsevol element dipositat en la via
pública sense llicència o autorització. Per element retirat

70,25
7,45

Euros
9,30
39,60
136,25
302,10
453,10
90,35
9,34

2. Estància en el dipòsit municipal

Tarifa per custòdia
2.1. Bicicletes
2.2.
Ciclomotors,
motocicletes,
tricicles, motocarros i vehicles
anàlegs
2.3. Turismes, furgonetes i vehicles
anàlegs fins 3.000 kg
2.4. Camions amb tonatge des de
3.000 kg fins a 7.500 kg
2.5. Autocars i camions de més de
7.500 kg
2.6. Resta de vehicles

Hora o
fracció
a partir 5ª
hora
Euros
0,25
0,50

Dia
màxim 10
hores

Mes
màxim 10
dies

Euros
2,50
5,00

Euros
25,00
50,00

1,35

13,50

135,00

2,00

20,00

200,00

2,65

26,50

265,00

2,65

26,50

265,00
A partir del
Tarifa per custòdia diària
2n dia
2.7. Qualsevol element dipositat en la via pública sense
0,98
llicència o autorització. Per element retirat
3. Immobilització de vehicles per procediments mecànics
Tarifa
3.1. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles
anàlegs
3.2. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg

Euros
31,53
56,21
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3.3. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg
3.4. Autocars i camions de més de 7.500 kg
3.5. Resta de vehicles
4. Retirada de contenidors sense llicència o autorització
Tarifa
4.1. Amb transport a l’abocador
4.2. Sense transport a l’abocador
4.3. Retirada de sacs de runa i transport a l’abocador
4.4. Custòdia de contenidors al dipòsit municipal. Per dia
d’estància

68,71
81,28
56,21

Euros
359,18
157,22
157,22
26,75

2. L’horari nocturn és de 22,00 a 6,00 hores. L’horari festiu inclou els diumenges
i els dies festius d’àmbit local, autonòmic i estatal.”
Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.06 REGULADORA DE LA TAXA PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS D’URBANISME
Apartat A
Es modifica la denominació de l’apartat A, que passa a ser la següent:
“A. TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE TRAMITACIÓ DE LA
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, SENYALITZACIÓ,
RASANTS, MESURA DE DISTÀNCIES, EXPEDIENTS CONTRADICTORIS DE
RUÏNA, EXPEDIENTS DE FULL D’ASSABENTAT, PRÒRROGUES DE
LLIC`NCIES D’OBRES, ELABORACIONS D’INFORMES URBANÍSTICS,
LLICÈNCIES D’OBRES I COMUNICACIONS PRÈVIES, MODIFICACIÓ DE
LES CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA EN TRÀMIT O ATORGADA I
EXPEDIENTS DE DISCIPLINA I D’ORDRE D’EXECUCIÓ”
ARTICLE 2
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:
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“1. Constitueixen el fet imposable de la taxa de l’activitat, tant l’activitat tècnica
com l’administrativa resultant de la tramitació de la comunicació prèvia de
primera ocupació, senyalització, rasants, mesura de distàncies, expedients
contradictoris de ruïna, expedients de full d’assabentat, pròrrogues de llicències
d’obres, elaboració d’informes urbanístics, llicències d’obres i comunicacions
prèvies, modificació de les condicions de la llicència en tràmit o atorgada i
expedients de disciplina i d’ordre d’execució. Els informes urbanístics
comprendran els que tinguin per objecte qualificacions urbanístiques,
possibilitats de canvi d’ús urbanístic dels immobles i els de legalitat, antiguitat i
innecesarietat de llicència urbanística, així com la certificació d’aquests
informes.”
ARTICLE 5
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“Són subjectes passius de la taxa per tramitació de la comunicació prèvia de
primera ocupació, senyalització, rasants, mesura de distàncies, expedients
contradictoris de ruïna, expedients de full d’assabentat, pròrrogues de llicències
d’obres, elaboració d’informes urbanístics, llicències d’obres i comunicacions
prèvies, modificació de les condicions de la llicència en tràmit o atorgada i
expedients de disciplina i d’ordre d’execució, a títol de contribuent, les persones
físiques o jurídiques i les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària que sol·licitin o resultin
beneficiades o afectades pels serveis o les activitats que presti o realitzi
l’ajuntament a que es refereix l’article 2 d’aquesta ordenança fiscal.”
ARTICLE 6
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Comunicació de primera ocupació. Per m2 edificat
2. Senyalitzacions d’alineacions i rasants
2.1. Senyalització d’alineacions i rasants zona urbana
consolidada
2.2. Senyalització d’alineacions i rasants zona urbana no
consolidada, alineació al carrer
3. Mesures de distàncies
3.1. Mesura de distàncies entre dos punts del municipi en

Euros
1,51
97,37
170,42

97,37

…/…

52

línia recta
3.2. Mesura de distàncies entre dos punts segons un
itinerari vial. Per cada itinerari
4. Tramitació d’expedient contradictori de ruïna. Per expedient
5. Tramitació de fulls d’assabentat. Per expedient
6. Tramitació de pròrrogues de llicències d’obra. Per expedient
7. Elaboració d’informes urbanístics
7.1. Elaboració d’informes urbanístics sense certificar
7.2. Certificacions d’informes urbanístics
8. Tramitació de llicències d’obres i comunicacions prèvies
8.1. Tramitació de llicència d’obra major (LLOM)
8.1.1. Sobre rasant
a) Per m2 edificat
b) Quota mínima total
c) Quota màxima total
8.1.2. Sota rasant
a) Per m2 edificat
b) Quota màxima total
8.2. Tramitació de llicència d’obra menor i comunicacions
prèvies
8.2.1. Obra tipus CP1
8.2.2. Obra tipus LLOME0
8.2.3. Obra tipus LLOME1
8.2.4. Obra tipus LLOME2
9. Tramitació de la modificació de les condicions de la llicència
en tràmit o atorgada
9.1. Canvi de titularitat
9.2. Modificació de llicències mantenint el pressupost, la
superfície construïda i unitats constructives (número de
locals, habitatges, trasters, places d’aparcament)
9.3. Modificació de llicències que comporti qualsevol,
algunes o totes de les següents modificacions: pressupost,
superfície construïda, unitats constructives (número de
locals, habitatges, trasters, places d’aparcament)
9.4. Canvi d’ús: suposa la tramitació d’un nou expedient
amb l’abonament de la taxa corresponent al tipus d’obra
sol·licitada
10. Tramitació d’expedient de disciplina i d’ordre d’execució

189,33
1.649,54
28,84
156,87
38,62
68,96

0,50
143,52
2.387,53
0,10
653,35

94,68
139,72
143,52
258,69

59,71
25 % de la
taxa de la
llicència
corresponent
75 % de la
taxa de la
llicència
corresponent

166,20

El significat de les sigles és el següent:
LLOM: canvi d’ús, obra nova i gran rehabilitació
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CP1: rètols, banderoles, tendals, locals sense distribució, locals amb distribució,
anivellació de terrenys, baixants, claraboies, cobertes i terrats, conductes
d’extracció, façanes sense bastida, parets mitgeres i envà pluvial, patis sense
bastida, rampes interiors, tanques de solars i terrenys, vestíbuls i grues
LLOME0: ascensors interiors, bastides, cartelleres i tanques publicitàries,
marquesines i rehabilitació d’habitatges
LLOME1: deconstrucció i moviment de terres
LLOME2: ascensors i elevadors exteriors“
ARTICLE 7
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Els subjectes passius presentaran l’imprès de l’autoliquidació degudament
emplenat juntament amb la sol·licitud de llicència o autorització o del servei que
es tracti, que no es tramitarà sense que s’hagi efectuat l’ingrés corresponent a
la Tresoreria Municipal o a les entitats col·laboradores autoritzades.
En el cas de comunicacions prèvies de primera ocupació els interessats en el
moment de presentar la sol·licitud, hauran d’acreditar la presentació de la
declaració cadastral de la nova construcció.
En el cas d’expedients de disciplina i ordres d’execució els interessats hauran
de presentar l’autoliquidació en el moment de sol·licitar la llicència o
comunicació prèvia corresponent.”
ARTICLE 11
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“La quantia de a taxa regulada en aquesta ordenança és de 148,00 euros per a
cada parcel·la resultant.”
ARTICLE 16
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
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“La quantia de a taxa regulada en aquesta ordenança és de 2,37 euros per m2
modificat, amb un mínim de 161,00 euros per expedient.”
Nou apartat D
Es crea un nou apartat D i els articles 19, 20, 21, 22 i 23, amb la redacció
següent:
D. TAXA PEL DESPLAÇAMENT D’INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT
PÚBLIC
Fet imposable
ARTICLE 19
Constitueix el fet imposable generador de la taxa, l’activitat municipal consistent
en la prestació dels serveis de retirar o desplaçar elements d’enllumenat públic
com a conseqüència de l’enderroc d’edificis, obres o qualsevol altra
circumstància anàloga.
Obligació de contribuir
ARTICLE 20
L’’obligació de contribuir neix en el moment de la sol·licitud de la retirada o el
desplaçament dels elements d’enllumenat públic.
Subjectes passius
ARTICLE 21
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques i entitats de
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que
sol·licitin la prestació del servei o a les quals es refereixi, afecti o beneficiï la
prestació del servei.
Quota tributària
ARTICLE 22
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa

Euros
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1. Desplaçament d’un punt de llum situat a la façana
2. Desplaçament d’una línia d’alimentació d’enllumenat públic
situada a la façana
3. Desplaçament d’un suport instal·lat a la vorera
4. Desplaçament entroncament aeri-soterrat

1.516,40
1.201,64
1.606,62
1.237,41

Normes de gestió
ARTICLE 23
Aquesta taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Els subjectes passius presentaran l’imprès de l’autoliquidació degudament
emplenat juntament amb la sol·licitud de prestació del servei que no es
tramitarà sense que s’hagi efectuat l’ingrés corresponent a la Tresoreria
Municipal o a les entitats col·laboradores.”
Nou apartat E
Es crea un nou apartat E i els articles 24, 25, 26, 27 i 28, amb la redacció
següent:
E. TAXA PER RETIRADA I REPOSICIÓ DE CONTENIDORS DE RECOLLIDA
DE RESIDUS
Fet imposable
ARTICLE 24
Constitueix el fet imposable generador de la taxa, l’activitat municipal consistent
en la prestació dels serveis de retirada i posterior reposició d’una bateria de
contenidors de recollida de residus ubicats a la via pública com a conseqüència
de l’enderroc d’edificis, obres o qualsevol altra circumstància anàloga.
Obligació de contribuir
ARTICLE 25
L’obligació de contribuir neix en el moment de la sol·licitud de la retirada de la
bateria de contenidors.
Subjectes passius
ARTICLE 26
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Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques i entitats de
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que
sol·licitin la prestació del servei o a les quals es refereixi, afecti o beneficiï la
prestació del servei.
Quota tributària
ARTICLE 27
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Retirada i posterior reposició d’una bateria de contenidors
de recollida de residus ubicats a la via pública

Euros
280,00

Normes de gestió
ARTICLE 28
Aquesta taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Els subjectes passius presentaran l’imprès de l’autoliquidació degudament
emplenat juntament amb la sol·licitud de prestació del servei que no es
tramitarà sense que s’hagi efectuat l’ingrés corresponent a la Tresoreria
Municipal o a les entitats col·laboradores.”
Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.07 REGULADORA DE LA TAXA PER
ACTUACIONS SINGULARS DE LA GUÀRDIA URBANA
ARTICLE 5
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:

…/…

57

“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en
el quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Emissió d’informes tècnics
2. Acompanyament de vehicles
3. Operacions en la via pública
3.1. Habilitació d’espais d’estacionament per a tasques de
càrrega i descàrrega o treballs especials que es realitzen
sobre una longitud màxima de 10 metres lineals
3.2. Habilitació d’espais d’estacionament per a tasques de
càrrega i descàrrega o treballs especials que es realitzen
sobre una longitud que supera els 10 metres lineals. Per
cada 2 metres lineals o fracció
3.3. Tallament d’un carril de circulació en vies amb més
d’un carril en el sentit afectat
3.4. Tallament total d’un sentit de circulació
3.5. Tallament total dels dos sentits de circulació
4. Prestació de serveis segons les persones necessàries
4.1. Per cada agent/a
a) En horari diürn. Per hora o fracció
b) En horari nocturn o festiu. Per hora o fracció
c) En horari nocturn i festiu. Per hora o fracció
4.2. Per cada caporal/a
a) En horari diürn. Per hora o fracció
b) En horari nocturn o festiu. Per hora o fracció
c) En horari nocturn i festiu. Per hora o fracció

Euros
48,60
48,60
23,76

2,34

47,57
79,31
95,13

48,60
51,75
56,05
56,05
68,33
73,78

2. Les quanties fixades per a la tarifa 3 del quadre de l’apartat anterior d’aquest
article, s’entenen referides a la prestació de serveis amb una durada màxima de
4 hores. Si es depassen, la quantia a aplicar a cada hora o fracció
s’incrementarà en un 10 per cent.
3. Per a l’aplicació de la tarifa 4 del quadre de l’apartat primer d’aquest article,
s’entén per horari nocturn de les 22,00 a les 6,00 hores, i per diürn la resta
d’hores.”
Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
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__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.08 REGULADORA DE TAXES PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMICI
PÚBLIC LOCAL DELS EQUIPAMENTS DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I
CULTURA
Es modifica la denominació de l’ordenança fiscal, que passa a ser la següent:
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.08 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL DELS EQUIPAMENTS CULTURALS”
ARTICLE 1
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“A l’empara d’allò previst als articles 20 i 57 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local dels equipaments culturals que es regirà per
aquesta ordenança fiscal.”
ARTICLE 2
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic local dels equipaments municipals destinats a
activitats culturals que s’assenyalen a la tarifa de l’article 6 d’aquesta ordenança
fiscal, llevat del cas que el seu ús per part de tercers es degui a les pròpies
finalitats que, com a espais socialitzats, tenen assignades.”
ARTICLE 4
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, públiques i privades, amb i sense afany de lucre, així com
les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment els
equipaments culturals que s’assenyalen a la tarifa de l’article 6 d’aquesta
ordenança fiscal, en benefici particular i en les condicions que s’indiquen al
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reglament municipal regulador de la utilització d’aquests equipaments, excepte
que l’ús derivi de les pròpies finalitats de l’equipament.”
ARTICLE 5
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa i mínima per hora, per
dia o per cessió, segons els casos, que serà el factor multiplicador pel temps
que duri la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local de
l’equipament cultural corresponent.”
ARTICLE 6
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en
el quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Teatre Joventut
1.1. Sala A ,amb personal tècnic. Per dia
1.2. Sala B amb personal tècnic. Per dia
2. Espais i centres culturals (Sant Josep, Santa Eulàlia,
Collblanc, La Torrassa, Sanfeliu, Bellvitge i La Bòbila)
2.1. Sala petita (fins a 15 m2). Per hora
2.2. Sala mitjana (fins a 25 m2). Per hora
2.3. Sala gran (fins a 100 m2). Per hora
2.4. Sala gran amb personal tècnic. Per hora
3. Equipaments bibliotecaris
3.1. Aules multimèdia. Per hora
3.2. Sales petites (fins a 15 m2). Per hora
3.3. Sales mitjanes (més de 15 m2 i menys de 60 m2). Per
hora
3.4. Sales grans (a partir de 60 m2). Per hora
4. Equipaments del Museu (Casa Espanya, Harmonia i Can
Riera). Per hora
5. Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
5.1. Sala d’actes, sense personal tècnic. Per cessió
5.2. Sala d’actes, amb personal tècnic. Per cessió

Euros
600,00
195,00

1,14
1,85
7,50
22,35
50,00
10,00
20,00
26,00
108,60

79,30
119,19
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2. La quantia de la taxa fixada a la tarifa 1 (Teatre Joventut) de l’apartat anterior
d’aquest article es reduirà un 11 per cent quan el sol·licitant sigui una persona
física o jurídica que desenvolupa activitats dins de l’àmbit cultural.
3. La quantia de la taxa fixada a les tarifes 3 (Equipaments bibliotecaris) i 4
(Equipaments del Museu) de l’apartat anterior d’aquest article es reduirà un 50
per cent quan el sol·licitant sigui una entitat sense ànim de lucre.”
Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.09 REGULADORA DE LA TAXA
D’EXPEDICIÓ DE CÒPIES DELS DOCUMENTS QUE CONSTEN ALS
EXPEDIENTS INSTRUÏTS PELS DEPARTAMENTS QUE DEPENEN DE
L’ÀREA D’URBANISME, OBRES I HABITATGE
Es modifica la denominació de l’ordenança fiscal, que passa a ser la següent:
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.09 REGULADORA DE LA TAXA PER
EXPEDICIÓ DE CÒPIES I REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS QUE
CONSTEN ALS SERVEIS MUNICIPALS”
ARTICLE 1
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“A l’empara d’allò previst als articles 20 i 57 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de còpies i reproducció de
documents que consten als serveis municipals, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal.”
ARTICLE 2
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
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“Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’expedició de
còpies i reproducció de documents que consten als serveis municipals,
sol·licitades per persones alienes a l’ajuntament.”
ARTICLE 5
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Fotocòpies
1.1. Fotocòpia DIN A-4. Per unitat
1.2. Fotocòpia DIN A-3. Per unitat .
2. Còpies digitals (escanejades) facilitades per la Secció de
Patrimoni Cultural (Arxiu Municipal i Museu de L’Hospitalet)
2.1. Subministrament de CD
Independentment del nombre de documents escanejats,
sempre es liquidarà, al menys, un CD al preu que figura a
la tarifa
2.2. Escanejat en resolució normal
2.2.1. Escanejat d’1 a 10 documents. Per unitat
2.2.2. Escanejat d’11 a 20 document. Per unitat
2.2.3. Escanejat de 21 a 30 documents. Per unitat
2.2.4. Escanejat de més de 30 documents. Per
unitat
2.3 Escanejat en alta resolució
2.3.1. Escanejat d’1 a 10 documents. Per unitat
2.3.2. Escanejat d’11 a 20 document. Per unitat
2.3.3. Escanejat de 21 a 30 documents. Per unitat
2.3.4. Escanejat de més de 30 documents. Per
unitat
2.4. Escanejat de documents que ja hagin estat
digitalitzats i per tant ja estiguin conservats en aquest
format per l’Arxiu o el Museu
2.4.1. Lot de 10 documents o fracció, escanejats en
resolució normal. Per cada lot
2.4.2. Lot de 10 documents o fracció, escanejats en
alta resolució. Per cada lot
2.4.3. Cada còpia impresa
a) DIN A-4. Per full en blanc i negre

Euros
0,11
0,22

1,74

2,61
2,07
1,52
1,09

3,26
2,59
1,90
1,36

2,17
3,26

0,11
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b) DIN A-3. Per full en blanc i negre
3. Còpies de plànols
3.1. Còpies plànols DIN A-2
3.2. Còpies plànols DIN A-1
3.3. Còpies plànols DIN A-0
3.4. Full retícula en color de parcel·lari DIN A-O (escala
1:500)
3.5. Fulls de divisions territorials de la ciutat DIN A-0
(escala 1:5000)

0,22
1,66
2,83
5,48
14,12
10,25

2. La quantia de la taxa fixada a la tarifa 2 (còpies digitals facilitades per la
Secció de Patrimoni Cultural), excepte la tarifa 2.1 (subministrament de CD),
de l’apartat anterior d’aquest article es reduirà un 50 per cent quan el
sol·licitant siguin persones jubilades, aturades, estudiants o socis del Centre
d’Estudis de l’Hospitalet i d’El Pont de la Llibertat-L’Hospitalet Antifranquista,
degudament acreditades.”
ARTICLE 7
S’addiciona un nou article 7, amb la redacció següent:
“Convenis
ARTICLE 7
L’ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions
i organitzacions representatives dels subjectes passius de la taxa, amb la
finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquesta, o els procediments de liquidació i recaptació.”
Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11 REGULADORA DE LA TAXA PER
APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA
ARTICLE 9
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Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Entrada de vehicles a través de la vorera
1.1. Per cada entrada de vehicles en propietats i límit
horari
a) Fins a 4 m lineals. Al trimestre o fracció
b) Cada m lineal o fracció que excedeixi de 4 m lineals.
Al trimestre o fracció
1.2. Per cada entrada de vehicles en propietats i horari
permanent
a) Fins a 4 m lineals. Al trimestre o fracció
b) Cada m lineal o fracció que excedeixi de 4 m lineals.
Al trimestre o fracció
2. Reserva d’estacionament en la via pública
2.1. Reserves especials en la via pública per a parada de
principi o final de línies regulars d’autocars; reserves
d’ambulància davant de serveis sanitaris d’urgència;
estacionaments concedits a hotels i reserves
d’estacionament davant d’obres de construcció, reforma
o enderrocaments d’immobles.
Per cada m lineal o fracció, amb un mínim de 5 m lineals.
Al mes o fracció
2.2. Reserves d’estacionament permanents per a
persones discapacitades amb mobilitat reduïda.
Per cada reserva. Al trimestre o fracció
3. Reserva de la via pública amb altres finalitats
3.1. Instal·lació de contenidors metàl·lics i bosses
industrials en la via pública
a) Instal·lació de contenidors metàl·lics, a partir de 2,5
m2, davant d’obres de construcció. Per cada setmana o
fracció
b) Quan el contenidor s’utilitzi per a reforma o reparació
d’edificis afectats per aluminosi, circumstància que
s’acreditarà documentalment. Per cada setmana o fracció
c) Instal·lació de bosses industrials, sacs o similars, de
fins a 2,5 m2, per a la recollida de materials
d’enderrocament. Per cada dia

Euros

39,49
9,89

81,82
20,04

7,87

23,78

23,25

2,31

2,95
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Només es permetrà la col·locació de sacs en la calçada
durant els dies laborals i en aquells llocs on estigui
permès l’estacionament de vehicles, o en les voreres que
mesurin un mínim de 2,5 metres d’amplada. El sac
s’haurà de retirar un cop ple.
3.2. Zones de pràctica d’autoescoles
a) Fins a 200 m2. Per cada dia
b) Cada 25 m2 o fracció que excedeixi de 200 m2. Per
dia

4,56
0,59

“
ARTICLE 10
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“El beneficiari de la llicència d’accés a locals o recintes des de la via pública té
l’obligació de sufragar la totalitat de les despeses derivades de la reposició,
reconstrucció o reparació de la vorera quan deixi d’utilitzar el local, causi baixa
com a titular de l’activitat que s’hi realitzi o s’alteri la configuració del local de
tal manera que impedeixi l’accés de vehicles.
El dipòsit previ, per l’import estimat de la restitució, haurà de fer-se efectiu
amb anterioritat a l’atorgament de la llicència i es calcularà d’acord amb els
valors següents:
Amplada de vorera
De menys d’1,30 m
D’1,30 a menys de 2 m
2 m o més
“

Euros/
m lineal
128,33
148,42
165,21

Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.12 REGULADORA DE LA TAXA PER
L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES
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ARTICLE 2
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“Constitueix el fet imposable de la taxa per l’estacionament públic de vehicles,
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
d’aquest municipi, dintre de les zones d’estacionament regulat amb control
horari que preveu l’article 16 de l’ordenança municipal de mobilitat i
determinades per decret d’Alcaldia-Presidència.
Aquestes zones seran senyalitzades amb indicadors verticals i delimitades
amb senyalització horitzontal i cada zona anirà senyalada amb el seu color de
referència, blau, verd o groc.
A l’efecte d’aquesta taxa es considerarà estacionament qualsevol
immobilització d’un vehicle, la duració de la qual sobrepassi els dos minuts,
sempre que la immobilització no estigui motivada per imperatius de la
circulació.”
ARTICLE 4
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“No estan subjectes al pagament d’aquesta taxa:
a) Les persones titulars de la targeta d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda, la qual ha d’anar col·locada, ben visible, en l’interior del
parabrisa.
b) Els vehicles de servei oficial d’organismes de l’Estat, les comunitats
autònomes i les entitats locals, que es destinin exclusivament a la realització
de serveis públics de la seva competència.
c) Els vehicles de particulars autoritzats pel Servei de Mobilitat i Via Pública de
l’ajuntament, que en horari de treball es destinin a la realització de serveis
públics de la seva competència.
d) Els vehicles híbrids i/o elèctrics que disposin del distintiu de “vehicle verd”
proporcionat pel Servei de Mobilitat i Via Pública de l’ajuntament.”
ARTICLE 7
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
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“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, per l’estacionament
públic de vehicles en la via pública dintre de les zones d’estacionament regulat
amb control horari, és la que es fixa en el quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Estacionament de vehicles en Zona Blava tipus 1. Per hora
2. Estacionament de vehicles en Zona Verda
2.1. Tarifa general. Per hora
2.2. Tarifa especial per a vehicles que disposin del
distintiu de resident expedit per l’ajuntament (art. 16 de
l’ordenança municipal de mobilitat)
a) Per dia
b) Per setmana
2.3. Tarifa especial per a vehicles que disposin del
distintiu de comerç expedit per l’ajuntament. Per dia

Euros
1,45
1,90

0,20
1,00
1,00

2. El temps màxim d’estacionament permès per vehicle, tant per Zona Blava
com per Zona Verda serà de dues hores. Els propietaris de vehicles acreditats
amb distintiu per a Zona Verda no tenen aquest límit horari d’estacionament
als estacionaments senyalitzats com a Zona Verda.
3. Els vehicles que no sobrepassin el 50 per cent de l’horari màxim autoritzat
per a cada zona, i hagin estat denunciats per sobrepassar el límit horari indicat
en el tiquet o comprovant, podran obtenir un tiquet especial, que es tarifa en
5,00 euros, i que enervarà els efectes de la denúncia. Aquest tiquet juntament
amb la denúncia formulada hauran de ser remesos al Negociat de Multes de
Trànsit de l’Ajuntament, directament o mitjançant el dispositiu previst en la
màquina expenedora de tiquets.
Els vehicles que no sobrepassin el 50 per cent de l’horari màxim autoritzat per
a cada zona, i hagin estat denunciats per no disposar de tiquet, podran obtenir
un tiquet especial, que es tarifa en 8,50 euros, i que enervarà els efectes de la
denúncia. Aquest tiquet juntament amb la denúncia formulada hauran de ser
remesos al Negociat de Multes de Trànsit de l’Ajuntament, directament o
mitjançant el dispositiu previst en la màquina expenedora de tiquets.
4. En cas que es formalitzi un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i entitats ciutadanes, institucions o organitzacions
representatives dels subjectes passius de la taxa a que es refereix l’article 9
d’aquesta ordenança, la tarifa aplicable serà de 0,90 euros/hora de cada tiquet
o val.”
Disposició final
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Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL 2.13 REGULADORA DE LA TAXA
APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA

PER

ARTICLE 2
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’ús comú especial normal i l’ús
privatiu del sòl, vol i subsòl de la via pública.
Les utilitzacions i aprofitaments de la via pública sobre els que recau la taxa
regulada per aquesta ordenança són:
1. Ús comú especial
1.1. Activitats comercials i industrials i elements annexos
Aparells automàtics de venda, prestació de serveis i recreatius
Vetlladors
Tendals, ombrel·les, marquesines i similars
1.2. Parades de venda temporals o estacionals
Gelats, xurreria, bunyoleria, fruites seques i llaminadures
Castanyes
Restants articles autoritzats
1.3. Parades de venda en fires o mercats ocasionals
1.4. Parades de venda en els espais o recintes habilitats a l’efecte durant
la celebració de les festes majors dels diferents barris de la ciutat
1.5. Espais gestionats pels serveis municipals de cultura
1.6. Exercici d’activitats a la via pública
Artistes, pintors, dibuixants i caricaturistes
Rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions fotogràfiques d’anuncis
comercials
Distribució a mà de fulletons publicitaris
Distribució a mà de premsa gratuïta
Altres activitats que puguin autoritzar-se d’acord amb les
disposicions vigents
2. Ús privatiu
2.1. Activitats recreatives

…/…

68

Instal·lació en la via pública d’atraccions, casetes de fira, tómboles i
similars, destinats a la celebració d’espectacles, balls, concerts i
representacions
2.2. Quioscos
2.3. Aprofitaments especials de sòl, vol i subsòl
Explotació de càmeres i corredors subterranis
Mostres en establiments de venda
Tanques per a usos diversos i ocasionals no relacionats amb la
celebració d’espectacles o activitats recreatives
Cessió per la seva explotació de la xarxa de tubulars propietat de
l’ajuntament
2.4. Pals publicitaris, monòlits, cartelleres i similars sobre la via pública
2. No estaran subjectes a la taxa regulada en aquesta ordenança les
ocupacions de via pública contemplades a l’epígraf 2 (Ús privatiu) de la tarifa,
que tinguin per finalitat activitats d’interès social, educatiu, cultural, benèfic i
esportiu, sempre que aquestes activitats s’organitzin i realitzin per entitats o
associacions sense ànim de lucre.”
ARTICLE 8
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Ús comú especial
1.1. Activitats comercials i industrials i elements annexos
1.1.1. Aparells automàtics de venda, prestació de
serveis i recreatius
A.
Bàscules
automàtiques,
aparells
distribuïdors de gasolina, aparells de venda
automàtica, caixers automàtics, aparells
recreatius infantils o altres similars.

Euros

38,00

Per cada m2 o fracció. Al trimestre o fracció
B. Aparells automàtics per al rentat de vehicles
o altres serveis a l’automoció.
Per cada aparell. Al mes o fracció:
a) Fins a 45 m2
b) De 45 a 60 m2
c) De 60 a 75 m2

599,00
699,00
791,00
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d) De 75 a 90 m2
e) Per cada m2 o fracció que excedeixi
de 90 m2. Al mes
C. Espai destinat exclusivament per a l’accés
de vehicles als aparells automàtics.

899,00
13,50
6,80

Per cada m2 o fracció. Al mes o fracció
1.1.2. Vetlladors
Per cada vetllador o conjunt format per una taula i
quatre cadires:
a) Tarifa anual, de l’1 de gener al 31 de
desembre
b) Tarifa anual, només festius i les seves
vigílies
c) Tarifa de temporada d’estiu, del 15 d’abril al
15 d’octubre
d) Tarifa eventual, per dia amb un mínim de 2
dies a efectes de liquidació
1.1.3. Tendals, ombrel·les, marquesines i similars
A) Tendals amb fins a dos tancaments laterals
a) Tarifa anual. Fins a 6 m2
b) Tarifa anual. Cada m2 o fracció que
excedeixi els 6 primers
c) Tarifa de temporada, del 15 d’abril al
15 d’octubre. Fins a 6 m2
d) Tarifa de temporada. Cada m2 o
fracció que excedeixi els 6 primers
B) Ombrel·les o para-sols
a) Tarifa anual. Cada m2 o fracció
b) Tarifa de temporada, del 15 d’abril al
15 d’octubre. Cada m2 o fracció
C) Tendals subjectes a la façana i
marquesines

165,00
78,00
100,00
4,80

167,00
16,60
109,00
9,80

36,10
21,70
12,60

Tarifa anual. Per cada m2 o fracció
1.2. Parades de venda temporals o estacionals
Les ocupacions de durada inferior al període establert, es
liquidaran per la tarifa 1.3
1.2.1. Gelats, xurreria, bunyoleria, fruites seques i
llaminadures. Cada m2 o fracció. Al mes
1.2.2. Castanyes. Cada m2 o fracció. Al mes

14,70
8,50
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1.2.3. Restants articles autoritzats. Cada m2 o
fracció. Al mes
1.3. Parades de venda en fires o mercats ocasionals. Per
cada m2 o fracció. Al dia, amb un mínim de 5 dies a
efectes de liquidació
1.4. Parades de venda en els espais o recintes habilitats
a l’efecte durant la celebració de les festes majors dels
diferents barris de la ciutat. Per cada m2 o fracció i
període de 10 dies o fracció
1.5. Estands gestionats pels serveis municipals de
Cultura. Per cada estand de característiques 4 x 3 m
1.6. Exercici d’activitats a la via pública
1.6.1. Artistes: pintors, dibuixants i caricaturistes.
Per cada m2 o fracció. Al dia, amb un mínim de 5
dies a efectes de liquidació
1.6.2. Rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions
fotogràfiques d’anuncis comercials. Per cada dia

14,70
1,85

17,80

266,40

1,85

334,00

Els rodatges de cinema, televisió, documentals i
sessions fotogràfiques que no tinguin una finalitat
publicitària comercial, no estan subjectes al
pagament de la taxa.
En el seu cas, la prestació de serveis de vigilància o
d’altres per la Guàrdia Urbana comportarà el
pagament de la taxa corresponent.
1.6.3. Distribució de fulletons publicitaris a mà. Per
punt de distribució i dia, amb un mínim de 5 dies a
efectes de liquidació
1.6.4. Distribució a ma de premsa gratuïta
a) Per punt de distribució. Al mes
b) Per punt de distribució. Al dia, amb un
mínim de 5 dies a efectes de liquidació
1.6.5. Restants activitats que puguin autoritzar-se
d’acord amb les disposicions vigents
a) Cada m2 o fracció. Al dia, amb un mínim de
5 dies a efectes de liquidació
b) Cada m2 o fracció. Al mes
2. Ús privatiu
2.1. Activitats recreatives
2.1.1. Atraccions
S’aplicaran acumulativament els trams següents
cada 10 dies o fracció

7,30

77,00
7,30

1,85
14,70
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a) Fins a 12 m2. Per cada m2 o fracció
b) De 13 a 25 m2. Per m2 o fracció
c) De 26 a 100 m2. Per m2 o fracció
d) De 101 a 200 m2. Per m2 o fracció
e) Més de 200 m2. Per m2 o fracció
2.1.2. Casetes de tir
Cada m2 o fracció. Cada 10 dies o fracció
2.1.3. Tómboles
Cada m2 o fracció. Cada 10 dies o fracció
2.1.4. Carpes, envelats i similars
Cada m2 o fracció. Cada 10 dies o fracció
2.2. Quioscos
2.2.1. Tarifa d’ocupació de via pública
a) Fins a 6 m2. Al trimestre o fracció
b) Cada m2 o fracció que excedeixi dels 6 m2
primers. Al trimestre o fracció
2.2.2. Canvi de titularitat de quioscos
Per cada tramitació, conforme a la tipologia
següent:
a) Model no tipificat
b) Model T-E
c) Model T-0
d) Model T-1
e) Model T-2
2.2.3. Quiosc de l’Organització Nacional de Cesc
Espanyols (ONCE).

6,85
4,10
2,50
1,70
1,05
5,30
6,60
1,70

221,00
42,70

1.727,00
4.675,00
4.250,00
3.251,00
2.948,00
93,00

Cada quiosc. Al trimestre o fracció
2.3. Aprofitaments especials del vol, sòl i subsòl
2.3.1.
Explotació
d’instal·lacions,
cambres,
corredors, canalitzacions, conduccions i canonades
subterrànies de qualsevol material.
Estan obligats al pagament de la taxa les persones
físiques o jurídiques que ocupin o utilitzin
instal·lacions, cambres, corredors, canalitzacions,
conduccions o canonades subterrànies de qualsevol
material situades en el subsòl de les vies públiques,
siguin o no propietat d’aquestes.
Cada m2, inclosos espessors de mur, solera i
sostres:
a) A l’any

14,80
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b) Cada trimestre o fracció
2.3.2. Mostres en establiments de venda, amb un
màxim de 0,50 m de sortint, en voreres de més de 3
m
Cada m2 o fracció. Cada mes o fracció
2.3.3. Tanques per a usos diversos, ocasionals i no
relacionats amb la celebració d’espectacles o
activitats recreatives, amb superfície mínima
d’ocupació de 400 m2
Cada m2 o fracció. Cada 15 dies o fracció
2.3.4. Utilització de xarxes tubulars propietat de
l’Ajuntament situades en la via pública, per a usos
industrials i comercials.
Cada m lineal de cessió
2.3.5. Pals publicitaris, monòlits,
similars sobre la via pública

cartelleres

i

3,70
14,70

0,35

3,30

14,00

Cada m2 de superfície útil d’exposició, amb un
mínim de 3 m a efectes de liquidació. Cada
trimestre o fracció
2. A les ocupacions de via pública contemplades als epígrafs 2.1.1 (Atraccions
de fira), 2.1.2 (Casetes de tir) i 2.1.3 (Tómboles) de la tarifa, que s’efectuïn en
els períodes de l’1 de gener al 31 de març i/o de l’1 de novembre al 31 de
desembre, se les aplicarà una tarifa reduïda del 50 per cent sobre la tarifa
ordinària prevista a l’apartat anterior d’aquest article.”
Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.14 REGULADORA DE LA TAXA DELS
SERVEIS MUNICIPALS DE SANITAT
Es modifica la denominació de l’ordenança fiscal, que passa a ser la següent:
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“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.14 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS DE SALUT”
ARTICLE 1
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“A l’empara d’allò previst als articles 20 i 57 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis municipals de
salut que es regirà per aquesta ordenança fiscal.”
ARTICLE 2
Es modifica l’apartat c) i s’afegeix un nou apartat e), amb les redaccions
següents:
“c) Activitats derivades del control sanitari d’activitats i immobles
- Servei d’autorització sanitària a establiments de tatuatge i/o pírcing
- Servei d’inspecció sanitària, que suposa la realització de les activitats
tècniques i administratives d’intervenció municipal per tal de comprovar el
compliment de la normativa sanitària d’aplicació en els habitatges, locals,
solars, centres, instal·lacions, establiments i activitats, ja siguin aquestes
últimes industrials, comercials, de serveis o particulars, d’acord amb el que
disposa la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.
Aquestes activitats d’intervenció municipal (anomenades genèricament
“inspecció”) comprenen estudi d’antecedents realització de visita d’inspecció
“in situ” i redacció de la corresponent acta.
- Servei d’inspecció o anotació de l’activitat en registre o cens oficial de
caràcter sanitari (alta, modificació o baixa), quan l’Administració municipal
sigui l’obligada a fer-ho.”
“e) Serveis derivats del cens d’animals de companyia
- Prestació del servei d’inscripció o actualització en el cens municipal
d’animals, d’aquells animals de companyia la inscripció dels quals sigui
obligatòria per disposició legal o reglamentària.”
ARTICLE 3
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Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta taxa es meritarà quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o
prestació dels serveis.
Així mateix, en els supòsits en els quals actuï l’administració d’ofici, la taxa es
meritarà quan s’iniciï efectivament l’actuació administrativa o prestació del
servei.
En el supòsit de l’apartat d) de l’article anterior, la taxa es meritarà quan es
sol·liciti la llicència municipal per a la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos o la seva renovació.
En el supòsit de l’apartat e) de l’article anterior, la taxa es meritarà quan es
sol·liciti la inscripció o actualització de dades de l’animal en el cens municipal
d’animals de companyia o registre equivalent.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic o l’activitat
administrativa no es presti o realitzi, serà procedent la devolució de l’import
corresponent.”
ARTICLE 4
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin
beneficiades o afectades pels serveis o activitats locals que constitueixin algun
dels fets imposables definits en l’article 2 d’aquesta ordenança.
Sens perjudici de l’anterior, en els supòsits dels apartats d) i e) de l’article 2,
són subjectes passius els propietaris i/o posseïdors dels animals que sol·licitin
l’atorgament/renovació de la llicència municipal o la inscripció/actualització de
dades censals.”
ARTICLE 6
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa

Euros
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1. Control sanitari d’animals de companyia
1.1. Manteniment diari d’un gos
1.2. Manteniment diari d’un gat
1.3. Manteniment diari d’una fura
1.4. Reposició gàbia/trampa
1.5. Eliminació del cadàver d’un gos
1.6. Eliminació del cadàver d’un gat
1.7. Eliminació del cadàver d’una fura
2. Serveis de laboratori
2.1. Servei químic i anàlisi instrumental
Absorció a l’UV
Acetolina (HPLC)
Acidesa total
Acidesa volàtil
Alcalinitat (TAC)
Alumini per AA o ICP (*)
Amoni per colorimetria en aigües
Amoni per destil·lació i volumetria en aigües
Anions per cromatografia iònica
Antimoni per AA o ICP (*)
AOX (1a mostra)
AOX (a partir de la 2a mostra)
Arsènic per AA o ICP (*)
Bor
Brom total
Cadmi per AA o ICP (*)
Calci
Caràcters organolèptics
Cendres
Cianurs lliures
Cianurs totals
Clor actiu en lleixiu
Clor residual lliure i total
Clorurs per volumetria en aigües
Color
Compostos polars
Conductivitat 20ºC
Clorur sòdic
Coure per AA o ICP (*)
Crom total per AA o ICP (*)
Crom VI
Demanda biològica d’oxigen (DBO)

5,66
2,15
5,66
205,33
12,85
3,45
3,45

AL3
AL9
AL2
AL4
AG2
AG8
AG4
AG5
AG9
AG9
AG13
AG12
AG9
AG4
AG1
AG9
AG2
AG1
AL5
AG7
AG12
AG6
AG1
AG2
AG1
AL2
AG1
AL4
AG8
AG8
AG4
AG8

16,56
71,76
9,66
19,32
9,66
48,30
19,32
24,85
71,76
71,76
237,50
128,48
71,76
19,32
6,91
71,76
9,66
6,91
24,85
38,64
128,48
29,03
6,91
9,66
6,91
9,66
6,91
19,32
48,30
48,30
19,32
48,30
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Demanda química d’oxigen (DQO)
Densitat (º Baumé)
Determinacions individuals (HPLC)
Diòxid de sofre (SO2)
Dissolvents aromàtics volàtils per
(BTEX)
Dissolvents organoclorats per GC
Duresa (TH)
Estabilitat amb etanol
Estany per AA o ICP (*)
Extracte sec
Ferro per AA o ICP (*)
Ferro per colorimetria
Fluorurs
Fluorurs per CI
Formol
Fosfats per CI
Fosfats per colorimetria en aigües
Fòsfor aliments
Fòsfor total en aigües
Grau alcohòlic
Greix (Gerber)
Greix
Hidrocarburs dissolts
Humitat
Índex d'acidesa
Índex de fenol amb extracció
Índex de fenol sense extracció
Índex de iode
Índex de Langelier i Ryzar
Índex de peròxids
Magnesi
Manganès per AA o ICP (*)
Matèria grassa
Matèria orgànica oxidable al KMnO4
Matèries en suspensió (MES)
Matèries inhibidores (Microtox)
Mercuri per AA o ICP (*)
Metabisulfit (qualitatiu)
Metabisulfit quantitatiu
Níquel per AA o ICP (*)
Nitrats aliments

AG7
AL4
AL9
AL5
GC AG10

38,64
19,32
71,76
24,85
95,22

AG10
AG2
AL2
AG8
AL4
AG8
AG4
AG7
AG7
AL7
AG6
AG6
AL8
AG6
AL8
AL5
AL7
AG8
AL3
AL4
AG6
AG4
AL4
AG0
AL4
AG2
AG8
AL7
AG3
AG3
AG10
AG9
AL2
AL6
AG8
AL8

95,22
9,66
9,66
48,30
19,32
48,30
19,32
38,64
38,64
38,64
29,03
29,03
48,30
29,03
48,30
24,85
38,64
48,30
16,56
19,32
29,03
19,32
19,32
0,00
19,32
9,66
48,30
38,64
16,56
16,56
95,22
71,76
9,66
29,03
48,30
48,30
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Nitrats per CI
Nitrats per colorimetria en aigües
Nitrits aliments
Nitrits pe colorimetria en aigües
Nitrogen bàsic volàtil
Nitrogen orgànic i amoniacal (Kjeldhal)
Olis i greixos
Oxigen dissolt
Pes
pH aigües
pH aliments
Plom per AA o ICP (*)
Potassi
Proteïnes
Residu sec a 180ºC
Seleni per AA o ICP (*)
Sílice
Sodi
SOL/Conductivitat 25ºC
Sòlids sedimentables 2 hores
Sòlids solubles (º Brix)
Sulfats per CI
Sulfats per nefelometria
Sulfurs totals
Tensioactius aniònics (Detergents)
Terbolesa
TOC
Tractament previ de la mostra (I)
Tractament previ de la mostra (II)
Tractament previ de la mostra (III)
Tractament previ de la mostra (IV)
Zenc per AA o ICP (*)
2.2. Servei de microbiologia
Bacteris coliformes
Coliformes fecals
Control de superfícies
Detecció
i
enumeració
d’Enterobacteriaceaes lactosapositiva
Detecció i enumeració d’Escherichia coli
Detecció i enumeració d’Escherichia coli
O157:H7
Detecció i enumeració de Clostridium

AG6
AG4
AL8
AG4
AL8
AG8
AG7
AG5
AL1
AG1
AL1
AG8
AG7
AL8
AG3
AG9
AG4
AG7
AG1
AG1
AL4
AG6
AG4
AG6
AG6
AG1
AG11
AG5
AG8
AG10
AG12
AG8

29,03
19,32
48,30
19,32
48,30
48,30
38,64
24,85
6,91
6,91
6,91
48,30
38,64
48,30
16,56
71,76
19,32
38,64
6,91
6,91
19,32
29,03
19,32
29,03
29,03
6,91
62,15
24,85
48,30
95,22
128,48
48,30

M2
M2
M1
M1

19,32
19,32
15,18
15,18

M2
M3

19,32
37,25

M2

19,32
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perfringens
Detecció
i
enumeració
de
Listeria M3
monocytogenes
Detecció i enumeració de Staphylococcus M2
aureus
Detecció i enumeració Legionel·la
M4
Determinació de paràsits
M3
Enterococs
M2
Estreptococs fecals
M2
Investigació de Salmonel·la
M3
Pseudomonas aeruginosa
M2
Recompte d’aerobis mesòfils
M1
Recompte d’Enterobacteriaceaes totals
M1
Recompte
d’espores
de
Clostridis M1
sulfitoreductors
Recompte de bacteris psicrotròfics
M1
Recompte de Clostridis sulfitoreductors
M1
Recompte de fongs filamentosos i llevats
M1
2.3. Servei d’aigües
2.3.1. Anàlisi d’aigua en l’aixeta del consumidor (RD
140/2003, de 7 de febrer)
2.3.2. Anàlisi d’aigua en l’aixeta del consumidor
sense metalls (RD 140/2003, de 7 de febrer)
2.3.3. Anàlisi normal fisicoquimica i bacteriològica
d’aigua
2.3.4. Anàlisi completa (RD 140/2003, de 7 de febrer)

37,25
19,32
71,76
37,25
19,32
19,32
37,25
19,32
15,18
15,18
15,18
15,18
15,18
15,18
239,00
64,00
72,00

La tarifa serà el resultat de l’aplicació d’una reducció del 20 % a
la suma de les taxes dels paràmetres analitzats
2.3.5. Anàlisi fisicoquimica i microbiològica d’aigua
72,00
de piscina, excepte els paràmetres “in situ” (Decret
95/2000, de 22 de febrer)
2.3.6. Anàlisi bàsica d’aigües residuals –paràmetres
154,00
mínims per a qualsevol activitat- (Reglament
metropolità d’abocaments d’aigües residuals, de 8
de juny de 2011)
2.4. Controls puntuals d’abocaments d’aigües residuals
2.4.1. Inspecció puntual i presa de mostres
62,00
(1 hora + desplaçament + quilometratge; inclou la
presa de mostres amb mesura de cabal)
2.4.2. Visita prèvia a mesura directa

44,00
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(1 hora + desplaçament + quilometratge; inclou la
visita)
3. Control sanitari d’activitats i immobles
3.1. Autorització sanitària d’establiments de tatuatge i/o
pírcing
3.2. Servei d’inspecció sanitària
3.2.1. 1a inspecció + comprovació (si s’escau)
3.2.2. 2a inspecció i següents. Per inspecció
3.3. Servei d’inspecció o anotació de l’activitat en registre
o cens sanitari (alta, modificació o baixa). Per servei
4. Control sanitari d’animals considerats potencialment
perillosos
4.1. Atorgament o renovació de la llicència municipal per
a la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos
5. Cens d’animals de companyia
5.1. Inscripció o actualització en el cens municipal
d’animals, o registre equivalent, d’aquells animals de
companyia la inscripció dels quals sigui obligatòria per
disposició legal o reglamentària

133,00

130,00
150,00
30,00

42,00

12,00

2. En el cas dels paràmetres assenyalats amb un asterisc (*) de l’epígraf 2.1
(Servei químic i anàlisi instrumental), quan s’analitzin més de dos metalls la
tarifa de la taxa passarà a ser de 36,07 euros.
3. En el cas de tècniques especials que sobrepassin en temps i cost les
quanties de la taxa establertes a l’epígraf 2.3 (Servei d’aigües) de la tarifa, o
que requereixin preparacions de mostres diferents a les habituals, es tarifarà
segons el cost/hora de l’anàlisi.
4. Quan els serveis establerts a l’epígraf 2.3 (Servei d’aigües) de la tarifa
siguin sol·licitats per altres ajuntaments, organismes públics o particulars,
s’aplicarà una reducció del 20 % sobre les tarifes contemplades a l’apartat
anterior d’aquest article si el nombre de mostres és important i la sol·licitud
continuada.
5. Estan exempts de pagament de la taxa regulada a l’epígraf 3 de la tarifa
(Control sanitari d’activitats i immobles) els casos següents:
a) Centres, instal·lacions, establiments i activitats de titularitat pública.
b) Primeres inspeccions i comprovacions realitzades arrel de campanyes
preventives portades a terme per iniciativa de l’Administració Pública.
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c) Inspeccions motivades per denúncia, quan l’acta d’inspecció no constati
l’existència d’infraccions sanitàries, o quan, constatant-les, aquestes
infraccions siguin subsanades dintre del termini atorgat a tal efecte.
d) Les activitats de micropigmentació, tatuatge i pircing, quan la inspecció
sigui conseqüència de la tramitació d’una sol·licitud d’autorització sanitària
municipal de funcionament.
e) les activitats que disposin d’autorització sanitària municipal, llevat que
l’autorització es trobi revocada o suspesa en la seva efectivitat.
6. S’estableix una reducció del 50 per cent sobre les tarifes contemplades a
l’epígraf 3 de la tarifa (Control sanitari d’activitats i immobles), en el supòsit
dels immobles propietat de persones físiques on no es desenvolupi cap
activitats econòmica.
7. En el cas de l’epígraf 5 de la tarifa (Cens d’animals de companyia), la
inscripció en el cens tindrà una vigència màxima de 15 anys, posteriorment a
la qual l’animal serà donat de baixa d’ofici. Una vegada transcorregut aquest
termini, per tal que l’animal continuï donat d’alta, s’haurà de sol·licitar
l’actualització de les dades amb periodicitat bianual.
Estan exempts de pagament d’aquesta tarifa les persones propietàries
d’animals de companyia que s’incloguin en algun dels supòsits següents:
a) Persones cegues o amb deficiències visuals, propietàries o posseïdores de
gossos pigall, així com les persones amb deficiències físiques propietàries o
posseïdores de gossos d’assistència.
b) Persones més grans de 65 anys i que visquin soles, situació que s’haurà
d’acreditar mitjançant el corresponent volant d’empadronament o
documentació equivalent.
c) Persones a les quals segons diagnòstic mèdic es consideri que la tinença
d’un animal de companyia contribueix positivament al desenvolupament i
evolució de la simptomatologia de la seva malaltia.
d) Persones que acreditin l’adopció de l’animal en un centre protector
d’animals abandonats o institució equivalent.
e) Persones propietàries o posseïdores d’animals que, en el moment de la
sol·licitud de la inscripció censal, disposin d’un microxip donat d’alta al registre
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corresponent, o sistema equivalent d’identificació o control degudament
homologat, i de la cartilla sanitària actualitzada.
f) Les actualitzacions de dades una vegada transcorregut el termini de 15 anys
abans assenyalat.
g) Els animals propietat de les forces armades, dels cossos i forces de
seguretat i dels serveis de bombers.”
Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.15 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER
L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER L’EXERCICI DEL COMERÇ
ARTICLE 6
Es modifiquen els quadres de tarifes dels apartats 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3,
6.1.1.4, 6.1.1.5, 6.1.1.6, 6.1.1.7 i 6.1.1.8, i els apartats 6.1.2 i 6.2, que passen
a tenir les redaccions següents:
“6.1.1.1 MERCAT DEL CENTRE (CE)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Tendes
Cambres magatzem
(...)”
“6.1.1.2 MERCAT DE COLLBLANC (CO)
Tarifa
Parades interiors

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V

Tipus I

Euros
67,54
74,97
84,13
92,99
148,68
73,81
79,22
46,97

Euros
55,39
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Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Cambres magatzem
Cambres magatzem
Cambres magatzem
Espais cambres frigorífiques
(...)”
“6.1.1.3 MERCAT DE SANTA EULÀLIA (SE)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Parades exteriors
Parades exteriors
Parades exteriors
Tendes
Tendes
Magatzems tancats
Magatzems tancats
Espais cambres frigorífiques
(...)”
“6.1.1.4 MERCAT DE LA FLORIDA (LF)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Cambres magatzem
(...)”
“6.1.1.5 MERCAT DE TORRENT GORNAL (TG)
Tarifa

Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus I
Tipus II
Tipus I
Tipus II

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus VI

67,25
77,27
108,11
121,99
64,04
50,32
68,31
81,14
50,21

Euros
69,27
80,59
103,81
118,96
56,69
64,01
73,92
102,04
108,84
187,79
55,15
100,25
41,00

Euros
210,86
225,82
240,00
253,66
276,17
302,73
146,78
62,57

Euros

…/…

83

Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Cambra frigorífica
Cambra frigorífica
Cambra frigorífica
(...)”
“6.1.1.6 MERCAT DE BELLVITGE (B1)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Locals comercials
Cambra frigorífica
Magatzem
(...)”

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V
Tipus VI

45,68
54,67
60,38
73,48
96,67
58,42
29,46
35,89
42,37
54,78
60,38
29,85
46,69
66,65

Euros
118,55
132,61
145,76
162,99
192,17
220,93
145,76
375,17
65,07

“6.1.1.7 MERCAT DE MERCA-2 CAN SERRA (CS) (sense conveni)
Tarifa
Euros
Parades interiors
Tipus I
416,37
Parades interiors
Tipus II
477,80
Parades interiors
Tipus III
520,35
Parades interiors
Tipus IV
540,58
Parades interiors
Tipus V
809,18
Parades interiors
Tipus VI
608,37
Locals comercials
Tipus I
384,79
Locals comercials
Tipus II
570,89
Locals comercials
Tipus III
649,22
Locals comercials
Tipus IV
770,08
Bar-Cafeteria
1.374,20
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Unitat alimentació
Cambra núm. 1. Fruites
Cambra núm. 2. Fruites
Cambra núm. 3. Carns
Cambra núm. 4. Congelats
(...)”
“6.1.1.8 MERCAT DE MERCA-2 BELLVITGE (B2)
Tarifa
Parades interiors
Tipus I
Parades interiors
Tipus II
Parades interiors
Tipus III
Parades interiors
Tipus IV
Parades interiors
Tipus V
Locals comercials
Tipus I
Locals comercials
Tipus II
Locals comercials
Tipus III
Bar-Cafeteria
Cambra frigorífica
(...)”

3.477,56
153,72
123,59
140,06
627,50

Euros
119,94
125,12
149,65
162,32
255,67
109,17
152,68
179,56
349,65
1.018,30

“6.1.2.1. Tramitació d’expedient de canvi d’activitat que no generi liquidació:
188,00 euros.
6.1.2.2. Tramitació d’expedient de canvi de titularitat, canvio de titularitat i
activitat, canvi d’activitat o permís d’obres que siguin denegats o desestimats
per part del sol·licitant: 188,00 euros.
6.1.2.3. Tramitació d’expedients de cessió temporal i societat civil privada:
188,00 euros.
6.1.2.4. Qualsevol expedient que generi una liquidació d’import inferior al de la
tramitació de l’expedient, abonarà, només, l’import corresponent a aquest
concepte (188,00 euros)”
“6.2) Per ocupació del domini públic per exercici del comerç
Les tarifes per la utilització privativa del domini públic regulat en aquesta
ordenança seran les següents:
6.2.1. En els llocs de venda dels mercats setmanals o trimestrals de comerç
no sedentari. S’aplicaran les tarifes següents:
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6.2.1.1. Mercat setmanal de comerç no sedentari de Bellvitge i mercat
setmanal de comerç no sedentari del Torrent Gornal (“Pajaritos”), sense
conveni: 39,14 euros per m2/any, fraccionant-se en dos pagaments.
6.2.1.2. Mercat setmanal de comerç no sedentari del llibre, sense conveni:
92,33 euros per mòdul/any.
6.2.1.3. Mercats trimestrals autoritzats com a complement de les campanyes
de promoció comercial al voltant dels mercats municipals, sense conveni: 2,31
euros/m2/dia. En cas que l’import sigui inferior a 16,32 euros, s’aplicarà
aquest import mínim per despeses de gestió.
6.2.1.4. Mercats setmanals autoritzats com a complement de els campanyes
de promoció comercial al voltant dels mercats municipals, sense conveni,
mòduls de fins a 6 m2: 163,09 euros per mòdul/any.
6.2.2. En els llocs de venda per desenvolupament d’activitats de promoció de
productes. Per l’autorització municipal per aquest concepte s’aplicaran les
tarifes següents, per m2 i dia:
6.2.2.1. Les activitats relacionades directament amb el mercat: 63,30 euros
per m2 el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia; el 25 per
cent d’aquesta quantitat el tercer dia i següents.
6.2.2.2. Les activitats no relacionades directament amb el mercat: 110,79
euros per m2 el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia; el
25 per cent d’aquesta quantitat el tercer dia i següents.
6.2.2.3. Les activitats que utilitzin un espai de forma indeterminada: 501,25
euros per m2 el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia; el
25 per cent d’aquesta quantitat el tercer dia i següents.
6.2.3. Els bars-cafeteries dels mercats municipals que sol·licitin instal·lar
taules en els espais comuns dels mercats, i que puguin ser autoritzats, hauran
d’abonar 71,58 euros per cada conjunt format per una taula i quadre cadires.”
ARTICLE 7
Es modifica el primer paràgraf, que passa a tenir la redacció següent:
“Les liquidacions per canvi de titularitat, canvi d’activitat de venda, canvi de
titularitat i activitat i transmissió de la titularitat de les autoritzacions en els
mercats setmanals de comerç no sedentari, s’efectuaran atenent-se al que es
disposa als apartats 1, 2, 3 i 7 d’aquest article.
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Aquestes liquidacions i qualsevol altra que resulti de la tramitació d’un
expedient, s’efectuaran sobre la base de les quantitats que figurin a
l’ordenança corresponent a l‘any que s’hagi presentat la sol·licitud que dona
origen a l’expedient.”
ARTICLE 7
Es modifica el quadre de coeficients correctors corresponent al mercat de
Collblanc que figura a l’apartat 7.6, i s’afegeixen uns nous quadres de
coeficients correctors corresponents als mercats de Torrent Gornal i Bellvitge,
amb les redaccions següents:
“7.6. Coeficients correctors per activitat i número de parada: Els valors que
resultin de l’aplicació de les regles anteriors es multiplicaran pels coeficients
que es detallen per les parades que es relacionen a continuació:
MERCAT DE
COLLBLANC
Carns
Xarcuteria i
Queviures
Cansaladeria
Conserves i
Olives
Fuites i verdures

1,6
11, 14,
37, 40

Mantegueria
I embotits
Ous
Pastisseria
Llegums, cereals
I menjars
preparats
MERCAT DE
STA. EULÀLIA
Peix fresc
Carns
Cansaladeria
Aviram
MERCAT DEL

COEFICIENTS CORRECTORS
1,4
1,2
0,8
0,6
23A
50
71,72, 73
(51- 52)
116, 117, 164,
152
225
82
203, 204
103, 104

21, 165

(114115), 177
166
191
86
90

151

108,144
224
81

COEFICIENTS CORRECTORS
1,4
1,2
0,8
0,6

1,6

0,4

0,4
10

24
23
1
COEFICIENTS CORRECTORS
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DENTRE
1,6
Peix fresc
Marisc
107
Xarcuteria
i
comestibles
Queviures
Cansaladeria
Aviram i caça
Pesca salada
Conserves
i
olives
Fruites i verdures

Llegums, cereals
i plats
preparats
MERCAT DE
MERCA-2
BELLVITGE
Fruites i verdures
Xarcuteria
i
comestibles
MERCAT DEL
TORRENT
GORNAL
Congelats

MERCAT DE
BELLVITGE
Aviram i caça

1,6

1,4

1,2

0,8

0,6

0,4

COEFICIENTS CORRECTORS
1,4
1,2
0,8
0,6

0,4

76
46
66
103

49, 100
51
52, 106

47
2, 48
20, 99
78

67, 70,
26, 27, 28
72, 80, 81, 64, 79, 88
84,
87, 89, 90
115
102

25
35

1,6

COEFICIENTS CORRECTORS
1,4
1,2
0,8
0,6

0,4

COEFICIENTS CORRECTORS
1,4
1,2
0,8
0,6

0,4

(35-36)
(44-45)
/46-47)

1,6
(60-61)

(...)”
ARTICLE 7
S’afegeixen uns nous apartats 7.7 i 7.8, amb la redacció següent:
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“7.7. Transmissió de la titularitat de les autoritzacions en els mercats
setmanals de comerç no sedentari: L’autorització de transmissió dels espais
permesos comportarà l’abonament a l’Ajuntament, per part de la persona que
rep la nova autorització, del 10 per cent del barem que a aquest efecte es fixa
en l’article 7.8 d’aquesta ordenança. L’esmentat percentatge serà del 6 per
cent quan la transmissió s’efectuï entre familiars de segon grau de parentiu en
línia recta per consanguinitat o afinitat. Quan la transmissió s’efectuï entre
familiars de primer grau de parentiu en línia recta per consanguinitat o afinitat,
el referit percentatge serà del 3 per cent.
Quan un canvi d’autorització sigui per mort de la persona autoritzada, el
percentatge que s’haurà d’abonar serà del 3 per cent quan la transmissió
s’efectuï entre familiars de segon grau de parentiu en línia recta per
consanguinitat o afinitat, i quan la transmissió s’efectuï entre familiars de
primer grau de parentiu en línia recta per consanguinitat o afinitat restarà
exempt del pagament de la taxa.
7.8. Barems per a les transmissions de les autoritzacions als mercats
setmanals de comerç no sedentari.
7.8.1. Mercat setmanal de comerç no sedentari de Bellvitge i mercat setmanal
de comerç no sedentari del Torrent Gornal (“Pajaritos”): 546,45 euros/m2,
multiplicat per la superfície a transmetre i proporcionat al temps de durada de
l’autorització que resti en vigor.
7.8.2. Mercat setmanal de comerç no sedentari del llibre, sense conveni:
1.331,70 euros, proporcional al temps de durada de l’autorització que resti en
vigor.”
Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18 REGULADORA DE LA TAXA PER
L’ELABORACIÓ D’INFORMES D’ARRELAMENT SOCIAL, D’INTEGRACIÓ
SOCIAL, DE REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE
RESIDÈNCIA
ARTICLE 6
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Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Informe d’arrelament social. Per informe
2. Informe d’integració social. Per informe
3. Informe d’adequació de l’habitatge per reagrupament
familiar, incloses renovacions. Per informe
“

Euros
57,00
57,00
99,00

Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.19 TAXA PER L’ÚS DELS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS
ARTICLE 6
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent:
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Celebració de matrimonis civils amb cerimònia al Palauet
Can Buxeres. Per celebració
“

Euros
175,00

Disposició final
Es modifica 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 del Ple en sessió de
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__ d’octubre de 2012; entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i tindrà vigència
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
SEGON.- APROVAR provisionalment la derogació, amb efectes de l’1 de
gener de 2013, de l’ordenança fiscal núm. 2.16 reguladora de taxes per la
reproducció de documents de la Secció de Patrimoni Cultural (Arxiu municipal
i Museu de l’Hospitalet)
TERCER.- EXPOSAR al públic aquests acords en el tauler d’edictes de
l’ajuntament, en un diari dels de més difusió de la província 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.
QUART.- ENTENDRE definitivament adoptats els acords en el cas que no es
presentin reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius i el text
íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals, les quals s’aplicaran a
partir de l’1 de gener de 2013 i tindran vigència mentre no s¡’acordi la seva
modificació o derogació.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General i a l’Òrgan de
Gestió Tributària.

SOBRE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE
DICTAMEN 3.L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
EN ELS CASOS DE TRANSMISSIONS DE L’HABITATGE HABITUAL
OCASIONADES PER DACIÓ EN PAGAMENT O EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que com a conseqüència de la crisi econòmica generalitzada i, molt
especialment, de les elevades taxes de desocupació, moltes famílies de la
ciutat no poden fer front als préstecs o crèdits hipotecaris concertats per a
l’adquisició del seu habitatge habitual i, com a conseqüència d’això, es
produeixen processos d’execució hipotecària.
ATÈS que, d’acord amb l’actual normativa legal, en les transmissions de la
titularitat dels béns immobles com a conseqüència de dació en pagament o
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d’execució hipotecària, els subjectes passius de l’impost municipal sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana són les persones
desnonades, les quals a més a més de veure’s privades del seu habitatge
habitual han de fer front al pagament de l’impost municipal.
ATÈS que aquest fet constitueix una clara situació d’injustícia tributària, ja que
qui obté la veritable plusvàlua és l’entitat que adquireix l’immoble.
ATÈS que l’article 36.3 de la Llei general tributària regula la figura del substitut
del contribuent, i que el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures
urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos ja ha previst que,
en uns supòsits molt restrictius, l’entitat financera que adquireix l’immoble amb
ocasió de la dació en pagament sigui substitut del contribuent en l’impost
municipal de plusvàlua, per la qual cosa es veu la conveniència d’estendre
aquesta circumstància al conjunt d’operacions de dació en pagament i
execucions hipotecàries de l’habitatge habitual.
ATÈS que les associacions municipalistes venen reclamant reiteradament al
Govern de l’Estat la modificació de la llei reguladora de les hisendes locals en
aquest sentit, però mentre això no succeeix cal arbitrar alguna solució
transitòria perquè no es donin les situacions d’injustícia tributària anteriorment
referides.
El Ple, a proposta de la tinenta d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA
PRIMER.- INSTAR el Govern de l’Estat la modificació de la regulació legal de
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, en el
sentit que en les transmissions realitzades amb motiu de dació en pagament o
execució hipotecària de l’habitatge habitual, tingui la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el
substitut pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries
satisfetes.
SEGON.- SUSPENDRE cautelarment, a partir del dia següent a l’aprovació
d’aquest acord i fins el 31 de desembre de 2013, les liquidacions de l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a les persones
afectades per processos de dació en pagament o execució hipotecària del seu
habitatge habitual.
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TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, a la Intervenció General i a l’Òrgan de Gestió Tributària.

DICTAMEN 4.PER MODIFICAR EL DRET DE SUPERFÍCIE,
ATORGAT, AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, EN EL SENTIT DE
CONSTITUIR-LO SOBRE EL TERRENY DE 2.732,44 M2., EN LLOC DE
3.758 M2., SITUAT AMB FRONT AL CARRER JONCS, 24-26 I AV.
VILANOVA, 80.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la Junta de Govern Local, amb data 9 de juny de 2009, va acordar
constituir un dret de superfície a favor del Servei Català de la Salut, sobre el
terreny de 3.758 m2 de superfície, situat al carrer Joncs, 20-26, av. Carmen
Amaya, 53 i av. Vilanova, 80 de l’Hospitalet, per a la construcció d’un centre
d’atenció primària.
ATÈS que el Servei Català de la Salut, amb data 21 de març de 2012,
comunica que, després de les converses mantingudes entre l’Ajuntament i
GISA, els límits del solar sobre el qual s’ha de constituir el dret de superfície
per a la construcció d’un centre d’atenció primària, es modifiquen, així com la
seva superfície que passa a ser de 2.732,44 m2. Per la qual cosa sol·licita
que es traslladi aquesta modificació al Ple de l’Ajuntament als efectes
d’adequar el dret de superfície del solar, segons les noves condicions
indicades.
ATÈS que la tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, mitjançant
decret núm. 6256/2012, de data 9 de juliol, ha resolt segregar la finca de
3.758 m2, a l’objecte d’adequar-la a la superfície de 2.732,44 m2.
ATÈS que la finca segregada consta inscrita en el Llibre inventari de béns i
drets de l’Ajuntament, al foli 297, del tom 3.3, amb la qualificació jurídica de bé
patrimonial, amb la descripció següent: Urbana. Porció de terreny situat al
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, al barri del Gornal, amb front al
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carrer Joncs, 24-26 i av. Vilanova, 80, de forma trapezoïdal, de 2.732,44 m2.
AFRONTA: al Nord, en una línia de 56 m amb espais lliures qualificats
d’equipaments situats entre aquesta finca i la destinada a Residència
Assistida per a Gent Gran; al Sud, en una línia de 61,99 m amb el carrer
Joncs; a l’Est, en una línia de 35,53 m amb resta de finca municipal
qualificada d’equipament; i a l’Oest, en una línia de 62,06 m amb l’av.
Vilanova, mitjançant franja de terreny destinada a equipaments i ocupada per
la rampa d’accés al pas elevat de vianants de l’av. Vilanova. Lliure de
càrregues.
Referència cadastral: Està formada per part de la parcel·la cadastral de
referència 6291102DF2769A0001FB.
Lliure d’arrendataris i ocupants.
Valoració: 355.271,85 €.
Valoració del dret de superfície: 266.453,89 €.
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens (excepte l’obligació d’urbanització
dels espais lliures resultants a la parcel·la).
Inscrita en el Registre de la Propietat al volum 1753, llibre 505, foli 1, finca
21231, inscripció 1a.
Condicions i obligacions urbanístiques:
Qualificació urbanística: Equipaments locals (clau 7b), d’ús sanitariassistencial, d’acord amb la Modificació puntual a l’àmbit de les avingudes de
Vilanova i d’Amèrica, entre la Gran Via i el carrer de Narcís Monturiol
aprovada definitivament el 25 de febrer de 2008, i publicada al DOC el 26 de
juny de 2008.
Índex d’edificabilitat: 2 m2st/m2s, per a tota la zona d’equipament de
10.541,50 m2 de sòl.
Número màxim de plantes: PB + 3PP
Ocupació: Segons el planejament l’ocupació màxima és del 75%, per a tota la
zona d’equipament de 10.541,50 m2 de sòl.
Orientativament, es proposa per aquesta parcel·la una ocupació de 48m x 23
m, en un únic volum edificable situat segons plànol adjunt. Per tant l’ocupació
serà de (48 m x 23 m /2.732,44 m2 = 40%, que és inferior a la màxima
permesa.
Espais lliures resultants: El titular de l’equipament executarà la urbanització
dels espais lliures resultants a la parcel·la, amb les següents condicions:
- La urbanització s’efectuarà d’acord amb les directrius dels serveis tècnics
municipals.
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- Els espais lliures resultants han de mantenir el caràcter d’ús públic com a
zona enjardinada, sense tanca de delimitació perimetral. No s’admet l’ús
d’aparcament.
- El manteniment d’aquests espais lliures serà a càrrec del titular de
l’equipament.
VIST l’informe de la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i
Responsabilitat Patrimonial de 28 de setembre de 2012.
VIST que la competència per a la modificació del dret de superfície és del Ple
de l’Ajuntament, per tractar-se d’un gravamen i no haver estat delegat a la
Comissió de competències delegades de Ple, segons estableixen els articles
214.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 41.1 del Decret 336/1988,
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia.
ACORDA:
Primer. MODIFICAR el dret de superfície, atorgat, per la Junta de Govern
Local el dia 9 de juny de 2009, al Servei Català de la Salut, en el sentit de
constituir-lo sobre el terreny de 2.732,44 m2, en lloc de 3.758 m2, situat amb
front al carrer Joncs, 24-26 i av. Vilanova, 80. AFRONTA: al Nord, en una línia
de 56 m amb espais lliures qualificats d’equipaments situats entre aquesta
finca i la destinada a Residència Assistida per a Gent Gran; al Sud, en una
línia de 61,99 m amb el carrer Joncs; a l’Est, en una línia de 35,53 m amb
resta de finca municipal qualificada d’equipament; i a l’Oest, en una línia de
62,06 m amb l’av. Vilanova, mitjançant franja de terreny destinada a
equipaments i ocupada per la rampa d’accés al pas elevat de vianants de l’av.
Vilanova.
Referència cadastral: Està formada per part de la parcel·la cadastral de
referència 6291102DF2769A0001FB.
Lliure d’arrendataris i ocupants.
Valoració finca: 355.271,85 €.
Valoració del dret de superfície: 266.453,89 €.
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens (excepte l’obligació d’urbanització
dels espais lliures resultants a la parcel·la).
Condicions i obligacions urbanístiques:
Qualificació urbanística: Equipaments locals (clau 7b), d’ús sanitariassistencial, d’acord amb la Modificació puntual a l’àmbit de les avingudes de
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Vilanova i d’Amèrica, entre la Gran Via i el carrer de Narcís Monturiol
aprovada definitivament el 25 de febrer de 2008, i publicada al DOC el 26 de
juny de 2008.
Índex d’edificabilitat: 2 m2st/m2s, per a tota la zona d’equipament de
10.541,50 m2 de sòl.
Número màxim de plantes: PB + 3PP
Ocupació: Segons el planejament l’ocupació màxima és del 75%, per a tota la
zona d’equipament de 10.541,50 m2 de sòl.
Orientativament, es proposa per aquesta parcel·la una ocupació de 48m x 23
m, en un únic volum edificable situat segons plànol adjunt. Per tant l’ocupació
serà de (48 m x 23 m /2.732,44 m2 = 40%, que és inferior a la màxima
permesa.
Espais lliures resultants: El titular de l’equipament executarà la urbanització
dels espais lliures resultants a la parcel·la, amb les següents condicions:
- La urbanització s’efectuarà d’acord amb les directrius dels serveis tècnics
municipals.
- Els espais lliures resultants han de mantenir el caràcter d’ús públic com a
zona enjardinada, sense tanca de delimitació perimetral. No s’admet l’ús
d’aparcament.
- El manteniment d’aquests espais lliures serà a càrrec del titular de
l’equipament.
Segon. RATIFICAR en tots els termes la resta dels acords de l’atorgament del
dret de superfície aprovat per la Junta de Govern Local el dia 9 de juny de
2009.
Tercer. FACULTAR la tinenta d'alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals
perquè subscrigui els documents administratius, privats i públics que calguin
per donar compliment als acords anteriors.
Quart. TRASLLADAR els acords precedents al Servei Català de la Salut, a
l'Àrea de Benestar i Famílies, a la Intervenció General i a l’Administració
Tributària.

PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES
DICTAMEN 5.DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5 DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE
29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA
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CONTRA LA MOROSITAT
PERÍODE FINS A 30-09-2012.

EN

LES

OPERACIONS

COMERCIALS,

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

Atès que la Llei 15/2010, de 6 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en
l’article 4.3 que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les
Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment
dels terminis establerts en la Llei pel compliment del pagament de les
obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i
quantia global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint el
termini.
Atès que l’article 5.4 de la Llei 15/2010, estableix que la Intervenció o l’òrgan
de l’ens local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a
l’informe regulat en l’article anterior, una relació de les factures o documents
justificatius respecte dels quals hagin transcorregut més de tres mesos des de
l’anotació al Registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor
l’absència de la tramitació dels mateixos.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de
l’Ajuntament.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se 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 6 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
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corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 30 de setembre
de 2012.
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en
l’article 4.4 de la Llei 15/2010, de 6 de juliol de 2010, l’infome emès per la
Tresoreria General.

PER APROVAR LES INSTRUCCIONS SOBRE
DICTAMEN 6.OPERACIONS COMPTABLES DE TANCAMENT I LIQUIDACIÓ DELS
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’EXERCICI DE L’ANY 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que en data 11-10-2012 l’Interventor General ha emès la resolució número
8088, per la que aprova les Instruccions per a les operacions de tancament
comptable i de liquidació del pressupost de l’exercici pressupostari de 2012, a
l’empara del que disposa el Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprovat pel RDL 2/2004, de 05/03, i la resta de normativa
complementària, els articles 130, 133, 134 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del règim local, l’apartat e) de la regla 8 de la Instrucció
de Comptabilitat, model Normal, aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de
novembre i els articles 28 i 29,del Reglament de Govern i Administració del
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat pel Ple el 25 d’octubre de 2011.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- Donar compte de les Instruccions per a les operacions de tancament
comptable i de liquidació del pressupost de l’exercici pressupostari de 2012,
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aprovades per l’Interventor General en data 11-10-2012, les quals han estat
aprovades per la resolució número 8088
SEGON.- COMUNIQUI’S per mitjans informàtics (Intranet) el present Acord als
Tinent d’Alcalde i Regidors Delegats, així com als Caps de Servei que componen
aquesta Administració Municipal, a la Unitat de Gestió i a la de Inspecció Tributària,
a la Secretaria General, a la Tresoreria, al Servei de Comptabilitat i a la Secció
Fiscal de la Intervenció General i al Centre d’Informàtica Municipal.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, pel posicionament, no sé si es vol presentar alguna cosa, Sra. Dolors
Fernández, no? Sr. Ordóñez pel posicionament.

SR. ORDÓÑEZ
El grup municipal de Plataforma per Catalunya votarà favorablement en el
punt 9 i en el 11 i ens abstindrem del 7, del 8 i del 10.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SR. ESTEVE
Sí, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem
favorablement a tots els dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió.
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SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió vota
favorablement als dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Elisabet Bas.

SRA. BAS
Sí, el grup municipal del Partit Popular ens abstindrem en el dictamen 8 i
votem favorablement a la resta de dictàmens.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 7.PER APROVAR LA PRÒRROGA DE CONVENI PER
L’ANY 2012 AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT PER
LES ACTIVITATS DE CONTROL DE MOSQUITS. 17.347,22 €
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament de L'Hospitalet, amb d’altres ajuntaments i l’Aeroport
de Barcelona, ve conveniant, des de fa uns anys amb el Consell Comarcal del
Baix Llobregat, la col·laboració per portar a terme la campanya de
desinsectació en els seus termes municipals, per part del Servei de control de
mosquits de l’ esmentat Ens Comarcal, col·laboració que finalitzava el dia 31
de desembre de 2011.
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VISTA l’antiguitat del conveni i l’evolució del seu objecte d’actuació.
ATÈS que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, ha remés una minuta de l’
esmentat conveni de col·laboració, així com l’ import de la participació de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, xifrada en la quantitat de 17.347,22 ,- euros per
l’any 2012.
VIST l’informe de la Cap de la Unitat d’Inspecció i Laboratori, favorable a
l’aprovació de la minuta del conveni de col·laboració que s’interessa per l’any
2012.
VIST l’informe de l’Assessor jurídic del Servei de Salut.
ATÈS que consta a l’expedient documentació comptable de l’existència de
crèdit suficient.
ATÈS que és òrgan competent per a l'aprovació del present acord, el PLE de
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 123.1.j) de la llei 7/1985,
LBRL, en relació als arts. 15.4 de la llei 30/1992, LRJ-PAC i 309 del
Decret179/1995, ROAS, donat que es produeix una encomana de gestió de
l’Ajuntament en favor d’una altra Administració Pública (Consell Comarcal del
Baix Llobregat).
Que, atès que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació (arts. 123.2 LBRL i 309.2 ROAS),
serà necessari informe preceptiu de la Secretaria i de la Intervenció
municipals, d’acord amb el que disposa l’article 54 del RDLeg 781/1986, de
18 d’abril i l’article 173 del RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones.
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del Conveni de Col·laboració a subscriure
amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per dur a terme la campanya de
control de mosquits de l’any 2012, així com l’aportació de 17.347,22.-euros
(Disset mil tres-cents quaranta set euros amb 22 cèntims) establerta a la
mateixa i del tenor literal següent:

MANIFESTEN
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PRIMER.- Que des de l’any 1989 diversos Ajuntaments del Baix Llobregat
mantenen subscrit un conveni de col·laboració temporal com a continuació
dels convenis iniciats per la Corporació Metropolitana de Barcelona l’any
1983, en virtut del qual s’encomanava al Consell Comarcal del Baix Llobregat
la realització d’una campanya de control de mosquits en els seus termes
municipals, participant ambdues entitats parts en el cost de realització de la
mateixa.
SEGON.- Que aquest conveni ha anat prorrogant-se per successius períodes
anuals fins a l’any 2011, d’acord als corresponents acords dels òrgans
competents de les respectives entitats.
TERCER.- Que les clàusules del referit conveni, per la seva antiguitat i
l’evolució del seu objecte d’actuació –el control dels mosquits, dípters de la
família dels culícids- a la comarca del Baix Llobregat, requereixen una
actualització.
QUART.- Que al llarg dels anys, diversos Ajuntaments que històricament no
eren incorporats a la campanya de control de mosquits han expressat la seva
voluntat de subscriure al seu torn aquest Conveni per tal de rebre els serveis
corresponents, i que és de preveure que el nombre n’augmentarà en el futur.
CINQUÈ.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té interès a continuar i
mantenir la prestació d’aquest servei, amb caràcter anual, als municipis i
entitats de la comarca que ho sol·licitin i ho sol·licitin i co-financiïn, a través del
seu Servei de Control de Mosquits.
SISÈ.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té interès d’acollir-se a
les activitats de la campanya de control de mosquits i d’encomanar la gestió
de les mateixes dins del seu terme municipal al Servei de Control de Mosquits
del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Per tot això, ambdues parts concerten subscriure el conveni de col·laboració
temporal per a la realització de les activitats de control de mosquits, amb
subjecció als següents:
COMPROMISOS

PRIMER.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat es comprometen en virtut del present document a
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col·laborar en les activitats de la campanya de control de mosquits a realitzar
durant l’any 2012.
SEGON.- El contingut de la campanya (calendari, actuacions, prioritats,
pressupost i demés característiques) serà determinat pel Servei de Control de
Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en quant que organisme
especialitzat i encarregat del desenvolupament de la mateixa.
TERCER.- L’Ajuntament es compromet a aportar com a participació en
l’esmentada campanya durant el present exercici la quantitat de 17.347,22
euros. Aquesta quantitat es refereix al contingut mínim de la campanya
segons es recull en el projecte de la mateixa i està calculada en base a criteris
de població, superfície i presència de focus de cria de mosquits del total de
municipis participants.
Aquesta aportació haurà de fer-se efectiva en dos parts iguals, la primera de
les quals haurà de fer-se efectiva abans del 30 d’abril de cada any i la segona
abans del 30 de novembre.
QUART.- Les activitats es duran a terme per personal contractat pel Consell
Comarcal del Baix Llobregat que disposarà de les qualificacions necessàries
per a cadascuna de les seves actuacions. Tot i que actuin en el terme
municipal i per encomana de l’Ajuntament, aquest personal es troba subjecte
únicament al comandament dels responsables tècnics del Servei de Control
de Mosquits.
En situacions excepcionals i de manera justificada, el Consell Comarcal del
Baix Llobregat podrà optar per l’externalització d’alguna de les activitats, si
resulta necessari per donar compliment a les previsions de les mateixes.
CINQUÈ.- En el cas de que es proposin o sol·licitin actuacions específiques
per a noves espècies de mosquits o altres tipus de plagues, aquestes podran
realitzar-se però hauran de ser prèviament objecte d’un conveni regulador
igualment específic o annex al present conveni on es recullin els detalls i
formes de finançament.
SISÈ.- El Servei de Control de Mosquits convocarà com a mínim amb caràcter
anual una reunió de valoració de les activitats, al final del desenvolupament de
les mateixes, per presentar les conclusions de la campanya. A aquesta reunió
hi participarà el responsable tècnic o polític que l’Ajuntament designi, així com
els responsables del Servei de Control de Mosquits.
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SETÈ.- La vigència d’aquest conveni abasta la totalitat de l’any 2012. Es
podrà prorrogar per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts, en
que haurà de constar tant la proposta d’aportació municipal i l’acceptació de la
mateixa. En cas de pròrroga, la quota establerta en aquest conveni
s’actualitzarà d’acord amb el IPC de l’any anterior, excepte en el cas que hi
hagi una modificació substancial de les activitats previstes, cas en el qual
s’haurà d’especificar el nou càlcul i el mètode mitjançant el qual s’ha obtingut.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, el signen i ratifiquen ambdues
parts per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a
l’encapçalament.”

SEGON.- CONVALIDAR, en el seu cas, tots els actes realitzats en execució
de l’ esmentat conveni, des del dia 1 de gener de 2012 fins a la data de la
seva aprovació.
TERCER.- FACULTAR a la Tinenta d’alcalde de Benestar i Famílies de
l’Ajuntament de l’Hospitalet , per a la signatura d’aquest conveni i de quants
documents se n’hi puguin derivar.
QUART.- IMPUTAR la despesa de 17.347,22 Euros que generen els presents
acords a la partida 3130.465.01.00 segons RC núm.120016790 de data
19.04.2012 , emès per la Intervenció General.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords al Consell Comarcal del Baix
Llobregat, a la Cap de la Unitat Salut Ambiental i Laboratori de l’Ajuntament de
l‘Hospitalet i a la Intervenció General.

PER APROVAR LA PRÓRROGA I MODIFICACIÓ DEL
DICTAMEN 8.CONVENI AMB L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (ABANS
ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRAULICS I TRACTAMENT
DE RESIDUS) PER L’ANY 2012, PER LES ACTIVITATS D’INSPECCIÓ
D’ABOCAMENT DE RESIDUS I CONTAMINACIÓ ATMOSFÉRICA EN EL
NOSTRE MUNICIPI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
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del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que en data 1 de juliol de 1996, l’Ajuntament de L’Hospitalet i l’Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (en endavant
EMSHTR), van signar un conveni de col·laboració relatiu a actuacions
d’inspecció i control de la contaminació atmosfèrica i abocaments de les
empreses ubicades en el nostre terme municipal, a desenvolupar pel Servei
de Salut.
ATÈS que l’ AMB va assumir els drets i obligacions de l’EMSHTR , d’acord
amb el que disposa la seva Llei de constitució (Llei 31/2012 de 3 d’agost) i les
seves competències en matèria d’aigües venen determinades a l’art, 14.C de
l’esmentada norma.
ATÈS que la clàusula cinquena d’aquest conveni preveu la possibilitat de
pròrroga anual per a propers exercicis, revisant-ne els seus termes, prèvia
manifestació dels òrgans competents de cadascuna de les parts.
VISTA la minuta de pròrroga i modificacions al conveni enviada per l’ AMB per
a l’exercici 2012.
ATÈS que la pròrroga referida estableix una contraprestació econòmica de
9.600,- euros a favor de l’Ajuntament de L’Hospitalet, per l’exercici de 2012,
per la qual cosa cal procedir a l’acceptació expressa de l’ esmentada quantitat.
VIST l’informe emès per la Cap de la Unitat de Laboratori i Inspecció,
favorable a la pròrroga del conveni per a l’any 2012 i a l’acceptació de
l’aportació de l’ AMB per al mateix període.
VIST l’informe de l’Assessor jurídic del Servei de Salut .
ATÈS que és òrgan competent per a l’aprovació del present acord el PLE de
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 123.1.j) de la llei 7/1985,
LBRL, en relació als arts. 15.4 de la llei 30/1992, LRJ-PAC i 309 del Decret
179/1995, ROAS, donat que es produeix l’acceptació d’una encomana de
gestió feta per una Administració Pública (AMB) a una altra (Ajuntament de
l’Hospitalet).
VISTES les funcions executives atribuïdes a l’Àrea de Benestar i Famílies
mitjançant Decret de l’Alcaldia 9382/2011, de 12/12/2011, en matèria de salut.
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El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la pròrroga I modificació del conveni subscrit entre
aquest Ajuntament i l’ Àrea Metropolitana De Barcelona (AMB) per a l’any
2012 que ha de regular les condicions de realització per part de la Unitat de
Laboratori i Inspecció del Servei de Salut , de les activitats d’Inspecció i control
de la contaminació atmosfèrica i dels abocaments de les empreses ubicades
en el nostre terme municipal que forma part d’aquest expedient, amb les
modificacions proposades i que es transcriu literalment:
MANIFESTEN:
Que en data 1 de juliol de 1996 l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat varen
subscriure un Conveni de Col·laboració en temes de control e inspeccions a
indústries.
Que l’ esmentat Conveni va ser modificat establint la pròrroga automàtica de
la seva vigència (llevat de denúncia) per anys successius i en virtut d’aquesta
previsió el Conveni ha quedat prorrogat per a 2012.
Que segons la Llei del Parlament de Catalunya 31/2010 del 3 d’agost de
constitució de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aquesta administració
assumeix els drets i obligacions de l’EMSHTR.
Que la Junta de Govern de l’ AMB en data 18 de setembre de 2012 i el Ple
Ordinari de l’Ajuntament de l ‘ Hospitalet de Llobregat de data
han
acordat establir les noves condicions econòmiques que han de regir el
Conveni esmentat per a 2012.
Per tot això es subscriu la present acta a la que s’estableixen els nous preus a
percebre per l’Ajuntament per a 2012 així com el número orientatiu
d’inspeccions a realitzar per aquest.
ACORDEN:
1-REVISIO DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES
La contraprestació econòmica a satisfer a l’Ajuntament que es refereix el
paràgraf segon de la clàusula tercera, del Conveni de data 1/7/96 s’estableix
en 9.600,- €, d’acord amb els preus unitaris que es fixen en annex I.
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L’ import establert s’ha estimat d’acord amb la tipologia de les indústries
ubicades al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat.

2 -INSPECCIONS A REALITZAR.
La previsió d’inspeccions a realitzar és de :
 35 Inspeccions puntuals
Les actes d’inspecció originals, juntament amb la còpia, seran entregades a l’
AMB degudament informatitzades segons el suport informàtic que es consideri
oportú.
I, en prova de conformitat signen els compareixents la present acta en
exemplar duplicat al lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.

ANNEX I- Preus unitaris
Als efectes de facturació o liquidació dels imports corresponents al control
d'abocaments, els preus unitaris a aplicar seran els següents:
1.1.- Treballs d'aixecament d'Actes i presa de mostres, inclòs desplaçaments i
demés treballs referits a l'apartat 1.1. del Plec de Condicions Tècniques.
 Aixecament d’acta d’inspecció puntual…………………………........59,66 €
 Aixecament d’acta d’inspecció de llarga durada
amb formalització del qüestionari de Mesurament directe………........198,44€

1.2.- Anàlisis
• Analítica
bàsica:……………….……………….…………..................……52,33 €







pH
Sals Solubles/Conductivitat 25º
DQO
DQO no decantada
Matèries en suspensió
Clorurs

• Matèries Inhibidores.……………………................. 54,12 €
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• Paràmetres característics:
Preu unitari de les anàlisis dels
6 paràmetres característics.........…….....……………. 17,80 € /unitat
• Nutrients:
 Nitrogen orgànic i amoniacal……………........…….....15,30 € / unitat
 Fòsfor total………………………………………........…15,30 € / unitat
• Cromatografia...............………………...…………....... 84,00 € / grup
• TOC: ………………………………….......…………… 22,20 €
• AOX:……………………………………………………… 66,94 €
En els casos que no es pugui captar mostra o en aquells casos en que
l'empresa es trobi de baixa, el preu de l'Acta serà de 59,66 €.
AQUESTS PREUS NO INCLOUEN L’IVA “

SEGON.- ACCEPTAR per part de la Corporació Local, l’aportació de 9.600,euros, estipulada en l’apartat 1 de la pròrroga del conveni per a l’any 2012.
TERCER CONVALIDAR, en el seu cas, les actuacions que es puguin haver
realitzat en execució de l’ esmentat conveni des del dia 1 de gener de 2012
fins el dia de l’aprovació del present acord.
QUART.- FACULTAR a la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies , per a la
signatura d’aquest conveni i de tots els documents públics i privats que se’n
derivin.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a l’ AMB, a la Cap de Servei de
Salut ambiental i Laboratori, a l’habilitació del Àrea de la Intervenció General

PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. J.P.R.M. PER
DICTAMEN 9.INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, EXPEDIENT DEL SERVEI DE SALUT NÚM. SA28/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies
núm. 4973/2012, d’1 de juny, es va incoar el present procediment sancionador
contra el Sr. J.P.R.M., amb domicili al carrer XXXXX, de l’Hospitalet, per una
infracció greu contra la normativa de protecció dels animals.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació a l’interessat els dies 8 de juny i 5
de juliol de 2012, per la qual cosa i als efectes de l’article 59.5 de la Llei
30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant publicació al BOPB del 20 de
juliol de 2012 i exposició al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament entre els dies 12 i
24 de juliol de 2012.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part del Sr. J.P.R.M., dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. J.P.R.M., mitjançant resolució núm.
4973/2012 d’1 de juny.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 17 de setembre de 2012 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. J.P.R.M., amb domicili al
carrer XXXXXXX de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR al Sr. J.P.R.M., amb domicili al carrer XXXXXXX de
l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona
amb la quantitat següent:
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1.- Portar el gos potencialment perillós sense morrió i deslligat a la via pública
(parc infantil). El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
►Qualificació definitiva de la infracció: GREU
►Sanció definitiva: : 185,00.-euros.

Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. J.P.R.M., amb
domicili al carrer XXXXXXXX de l’Hospitalet en aplicació de l’art. 130 de la llei
30/1992, LRJ-PAC.

CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 10.PER APROVAR UN CONVENI PER A LA REALITZACIÓ
D’ANÀLISIS D’ALIMENTS I AIGÜES DURANT L’ANY 2012, AMB
L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, de data 20 d’abril de 2012, pel qual s’aprova el conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de l’Hospitalet en matèria d’utilització del
laboratori de Salut Pública per l’any 2012.
ATÈS que l’esmentat conveni estableix una contraprestació econòmica de
7.991,36.- euros en favor de l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici de
2012, per la qual cosa cal procedir a l’acceptació expressa de l’esmentada
quantitat.
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VIST l’informe emès per la Cap de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori,
favorable a l’aprovació de l’ esmentat conveni de col·laboració.
VIST l'informe emès per l'Assessor Jurídic de Sanitat.
VISTES les funcions executives assignades a l’Àrea de Benestar i Famílies
mitjançant Decret de l’Alcaldia 9382/2011, de 12/12/2011, en matèria de salut.
VIST que és òrgan competent per a l’aprovació del present acord el PLE de
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 123.1.j) de la llei 7/1985,
LBRL, en relació als arts. 15.4 de la llei 30/1992, LRJ-PAC i 309 del
Decret179/1995, ROAS, donat que es produeix l’acceptació d’una encomana
de gestió feta per una Administració Pública (Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat) a una altra (Ajuntament de l’Hospitalet)
VISTES les facultats delegades per l’Alcaldia - presidència en la Tinenta
d’Alcaldia de Benestar i Famílies, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.
9385/2011, de 12/12/2011 (BOP 28.12.2011), per tal d’efectuar propostes i
dictàmens dirigits als òrgans municipals competents, en matèries que tingui
assignades.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones.
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni a signar entre aquest Ajuntament
de l ‘ Hospitalet de Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a
l'any 2012, per a la prestació per part del Laboratori Municipal de Salut Pública
de l'Hospitalet, del servei d'anàlisis de mostres d’aliments, aigües de consum,
aigües de bany i sorres, amb una dotació econòmica màxima de 7.991,36 €
(set mil nou-cents noranta-un euros amb trenta sis cèntims) que forma part
d’aquest decret la part expositiva i dispositiva del qual es transcriuen
literalment:
“ EXPOSEN:
El Laboratori Municipal de l'Hospitalet de Llobregat està dotat a l'actualitat del més
modern instrumental per realitzar amb precisió i fiabilitat les anàlisis de qualitat
química i bacteriològica de tots els aliments.
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L’ esmentat recurs està capacitat per realitzar les anàlisis referits al programa de
seguretat alimentària i d’aigües de consum així com aigües de bany i sorres,
depenent de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
Així mateix, el Laboratori Municipal de l’Hospitalet de Llobregat és el Centre Oficial de
referència per a la Comarca del Baix Llobregat.
D’altra banda, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està interessat en la utilització
dels serveis del Laboratori Municipal de l’Hospitalet i designar-lo com a proveïdor per
al Programa de Seguretat Alimentària i Sanitat Ambiental Municipal.
Per tot això, els signants acorden:
PRIMER. El Laboratori Municipal de l'Hospitalet, realitzarà l'anàlisi de les mostres
aportades per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, i lliurament dels corresponents
resultats.
SEGON. L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es compromet a fer arribar les
mostres al Laboratori Municipal de l'Hospitalet.
TERCER. Les mostres analitzades procediran tant de la realització de les diferents
campanyes programades pel Servei de Control Alimentari i Sanitat Ambiental,
detallades al final d ‘aquest punt, com de la tramitació de denúncies davant la
Regidoria de Sanitat. El Laboratori de l ‘ Hospitalet de Llobregat, col·laborarà i
assessorarà tècnicament a l’ esmentada regidoria en les campanyes i programes que
aquesta porti a terme.

TIPUS DE MOSTRES
Aliments
Aigües de boca
Aigües de Bany
TOTAL

QUANTITAT
84
14
10
108

QUART.
El cost dels serveis anomenats que haurà de pagar l'Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat, pels serveis anomenats, estarà d'acord amb les taxes
vigents, i ascendirà com a màxim a la quantitat de 7.991,36 €.
CINQUÈ. La quantitat a abonar es farà efectiva per l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat, abans del 31 de desembre de 2012, prèvia presentació de factura per part
de l’ Ajuntament de l ‘ Hospitalet de Llobregat.
SISÈ. La vigència d’aquest conveni serà d’un any, iniciant-se amb caràcter retroactiu
des del dia 1 de gener de 2012, prèvia acceptació i signatura de les parts. Així
mateix, ambdues parts podran prorrogar el present conveni per un altre any, en les
condicions que s’estableixin i en consonància amb les taxes vigents “
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SEGON.- CONVALIDAR, en el seu cas, les actuacions que es puguin haver
realitzat en execució de l’ esmentat conveni des del dia 1 de gener de 2012
fins el dia de l’aprovació del present acord.
TERCER.- FACULTAR a la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies per a la
signatura d’aquest conveni i de tots els documents públics i privats que se’n
derivin.
QUART.-COMUNICAR la present resolució a l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat, a la Cap d’Unitat de Laboratori a la Habilitació de l’Àrea i a la
Intervenció Municipal

PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. A.E.R.P. PER
DICTAMEN 11.INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP.SA41/11.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant resolució núm. 5780/2012 de 26 de juny de 2012, La
Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies va incoar expedient
sancionador contra el Sr. A.E.R.P., amb domicili al carrer XXXXXXXXX, de
l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999, per portar el gos potencialment
perillós sense morrió a la via pública i no disposar de l’assegurança de
responsabilitat civil que es requereix com a condició indispensable per la
tinença de gossos potencialment perillosos.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació a l’interessat els dies 4 i 12 de juliol
de 2012, per la qual cosa i als efectes de l’article 59.5 de la Llei 30/1992, LRJPAC, es va notificar mitjançamt publicació als BOPB de 31 d’agost de 2012 i
exposició al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament entre els dies 23 de juliol i 3
d’agost de 2012.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap
mitjà de prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 10 dies.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
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ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits
reglamentaris establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. A.E.R.P., mitjançant resolució núm.
5780/2012 de 26 de juny.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 28 de setembre de 2012 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. A.E.R.P., amb domicili al
carrer XXXXXXXXX de l’Hospitalet , per infracció de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
QUART. - IMPOSAR al Sr. A.E.R.P., amb domicili al carrer XXXXXXXXX de
l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona
amb la quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU
Sanció definitiva: 300,00.-euros.
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix
com a condició indispensable per la tinença de gossos potencialment
perillosos (art. 1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos
en el Registre general d’animals de companyia, el que contravé l’article
3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
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Qualificació definitiva de la infracció: GREU infracció de l’article
7.3.b) de la Llei 10/99.
Sanció definitiva: 400,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap
de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i Inspecció i a la Intervenció General.

URGÈNCIES

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

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

SRA. ALCALDESSA
D’acord, hem acabat aquesta Comissió, hi havia tres urgències que han estat
ja explicades per part de la Tinent d’Alcalde a tots els grups polítics i a la Junta
de Portaveus també ho hem comentat. Primer s’ha de votar la urgència, hi ha
algun vot en contra? Tothom a favor de la urgència, doncs passem al
posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs o...

SRA. BORRÀS
Disculpi.

SRA. ALCALDESSA
Posicionament de les tres urgències.

SRA. BORRÀS
A les urgències votem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
A favor, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Doncs, sí, Sra. Secretària.

SR. DEL RÍO
La urgencia a favor, abstención en los tres.
SRA. ALCALDESSA
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No, no, a favor de la urgència, per part de tothom, i el posicionament dels tres
dictàmens, el Sr. del Río...

SR. DEL RÍO
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Abstenció, la Sra. Borràs a favor i la resta...

SRA. BORRÀS
Disculpi Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
Era pel posicionament, no de la urgència.

SRA. BORRÀS
Així ens abstenim, em pensava que votàvem les urgències, perquè no he
estat al cas, disculpi’m si és que s’ha dit prèviament.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, molt bé, doncs el posicionament de Convergència i Unió és
abstenció, del Partit Popular també i el posicionament de la resta ha quedat
clara. Passem a la segona part de control i fiscalització.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 11 bis1.PER A L’APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS
DE CREDITS 141, 142, 145, 148, 149 I 151 DEL PRESSUPOST 2012.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2012, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2011.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de crèdit extraordinari, de suplement de
crèdit i de transferència de crèdits d’acord amb el que es preveu als articles
177, 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que
disposa l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a
l’exercici 2012, que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb
el que estableix l’article 123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit del pressupost de
l’ajuntament per a 2012, corresponent als expedients 141, 142, 145, 148, 149 i
151, en les modalitats de baixes per anul·lació (-1.292.420,- euros), crèdit
extraordinari (781.740,- euros), suplement de crèdit (510.680,- euros) i
transferència de crèdits (121.894,04 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO
ANTERIOR

MODIF
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
90.898.940,00
0,00
0,00 90.898.940,00
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.099.240,00
0,00
0,00
7.099.240,00
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
22.043.910,00
70.892,75
0,00 22.114.802,75
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 67.764.820,00 4.927.345,40
0,00 72.692.165,40
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.292.760,00
0,00
0,00
2.292.760,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
3.264.330,00
680.213,51
0,00
3.944.543,51
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 40.375.042,70
0,00 40.375.042,70
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
13.330.000,00
660.856,71
0,00 13.990.856,71
TOTAL
206.694.000,00 46.714.351,07
0,00 253.408.351,07
MODIFICACIO
MODIF
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
79.100.000,00 4.414.131,55
83.514.131,55
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
69.804.952,00 2.367.110,38 1.231.530,00 73.403.592,38
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
6.400.000,00
-109.501,89 -1.317.530,00
4.972.968,11
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.037.868,00 3.155.975,72
0,00 25.193.843,72
CAP 6 - INVERSIONS REALS
6.636.000,00 33.725.871,68
96.784,04
40.361.871,68
-96.784,04
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
5.066.180,00 2.439.456,92
86.000,00
7.591.636,92
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
697.760,71
0,00
697.760,71
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
10.955.000,00
23.546,00
0,00 10.978.546,00
TOTAL
200.000.000,00 46.714.351,07
0,00 246.714.351,07

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que
s’hagin produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en
compliment del que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.

TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la
Intervenció general (servei de comptabilitat).

DICTAMEN 11 bis2.PER A L’APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS
DE CREDITS 152, 153 I 156 DEL PRESSUPOST 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
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representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2012, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2011.

ATÈS l’expedient incoat d’autorització de crèdit extraordinari, de suplement de
crèdit i de transferència de crèdits d’acord amb el que es preveu als articles
177, 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que
disposa l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a
l’exercici 2012, que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb
el que estableix l’article 123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local.

ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.

El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del
Ple,

ACORDA :

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit del pressupost de
l’ajuntament per a 2012, corresponent als expedients 152, 153 i 156 en les
modalitats de baixes per anul·lació (321.954,34 euros) i crèdit extraordinari
(321.954,34 euros), d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el
resum següent :

…/…

120

ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO
ANTERIOR

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
90.898.940,00
0,00
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.099.240,00
0,00
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
22.043.910,00
70.892,75
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 67.764.820,00 4.927.345,40
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.292.760,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
3.264.330,00
680.213,51
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 40.375.042,70
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
13.330.000,00
660.856,71
TOTAL
206.694.000,00 46.714.351,07
MODIFICACIO
INICIAL
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
79.100.000,00 4.414.131,55
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
69.804.952,00 3.598.640,38
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
6.400.000,00 -1.427.031,89
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.037.868,00 3.155.975,72
CAP 6 - INVERSIONS REALS
6.636.000,00 40.361.871,68
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
5.066.180,00 2.525.456,92
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
697.760,71
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
10.955.000,00
23.546,00
TOTAL
200.000.000,00 53.350.351,07

MODIF
ACTUAL

DEFINITIU

0,00 90.898.940,00
0,00
7.099.240,00
0,00 22.114.802,75
0,00 72.692.165,40
0,00
2.292.760,00
0,00
3.944.543,51
0,00 40.375.042,70
0,00 13.990.856,71
0,00 253.408.351,07
MODIF
DEFINITIU
ACTUAL
0,00 83.514.131,55
0,00 73.403.592,38
0,00
4.972.968,11
-21.780,00 25.172.063,72
21.780,00 47.019.651,68
0,00
7.591.636,92
0,00
697.760,71
0,00 10.978.546,00
0,00 253.350.351,07

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que
s’hagin produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en
compliment del que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la
Intervenció general (servei de comptabilitat).

PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIO DE
DICTAMEN 11 bis3.CREDITS 157 DEL PRESSUPOST 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2012, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2011.

ATÈS l’expedient incoat d’autorització de crèdit extraordinari, de suplement de
crèdit i de transferència de crèdits d’acord amb el que es preveu als articles
177, 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que
disposa l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a
l’exercici 2012, que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb
el que estableix l’article 123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local.

ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.

El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del
Ple,

ACORDA :

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit del pressupost de
l’ajuntament per a 2012, corresponent al expedient 157 en les modalitats de
baixes per anul·lació (97.490,98 euros) i crèdit extraordinari (97.490,98 euros),
d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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INICIAL

ESTAT D'INGRESSOS

MODIFICACIO
ANTERIOR

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
90.898.940,00
0,00
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.099.240,00
0,00
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
22.043.910,00
70.892,75
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 67.764.820,00 4.927.345,40
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.292.760,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
3.264.330,00
680.213,51
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 40.375.042,70
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
13.330.000,00
660.856,71
TOTAL
206.694.000,00 46.714.351,07
MODIFICACIO
INICIAL
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
79.100.000,00 4.414.131,55
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
69.804.952,00 3.598.640,38
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
6.400.000,00 -1.427.031,89
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.037.868,00 3.134.195,72
CAP 6 - INVERSIONS REALS
6.636.000,00 40.383.651,68
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

5.066.180,00 2.525.456,92
0,00
697.760,71
10.955.000,00
23.546,00
200.000.000,00 53.350.351,07

MODIF
ACTUAL

DEFINITIU

0,00 90.898.940,00
0,00
7.099.240,00
0,00 22.114.802,75
0,00 72.692.165,40
0,00
2.292.760,00
0,00
3.944.543,51
0,00 40.375.042,70
0,00 13.990.856,71
0,00 253.408.351,07
MODIF
DEFINITIU
ACTUAL
0,00 83.514.131,55
0,00 73.403.592,38
0,00
4.972.968,11
0,00 25.172.063,72
-97.490,98
97.490,98 46.922.160,70
0,00
7.591.636,92
0,00
697.760,71
0,00 10.978.546,00
0,00 253.252.860,09

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que
s’hagin produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en
compliment del que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la
Intervenció general (servei de comptabilitat).

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 12.DONAR
COMPTE
DEL
DECRETS
DE
L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, AMB
ELS NÚMS 7180 A 8139, CORRESPONENTS AL PERIODE DE 17 DE
SETEMBRE AL 11 D’OCTUBRE DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:
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En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011
i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades
que comprenen del núm. 7180 de data 17 de setembre de 2012 al núm. 8139
de data 11 d’octubre de 2012.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS
DICTAMEN 13.PER LA JGL A LES SESSIONS NÚM. 27 DEL 25 DE SETEMBRE DE 2012, I
NÚMEROS 28, 29 I 30 DE 2, 9 I 16 D’OCTUBRE DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de
desembre de 2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de
gener de 2012, es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local en l’últim Ple ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 27 de 25 de setembre, 28 de
2 d’octubre, 29 de 9 d’octubre i 30 de 16 d’octubre de 2012.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, PP, CiU, ICV-EUiA i PxC

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSC-PM, PP,
CiU, ICV-EUiA i PxC número 14, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Bé, per a la seva presentació té la paraula el Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Abans de res, crec que felicitar-nos, perquè per
primera vegada un dictamen d’aquest tipus ve sotasignat per tots els grups i
crec que això és força positiu, no per nosaltres, sinó per els ciutadans i
ciutadanes que viuen amb aquest problema. És una moció, diguéssim, molt
descriptiva, si vostès volen, i finalment el que venim a demanar és una cosa
que jo crec que en aquests moments on, diguéssim, tenim una vida una mica
convulsa, crec que tenim tots l’obligació de transmetre confiança cap a les
administracions.
Estem parlant d’un conveni, d’un conveni que es va signar a l’any 2008, entre
el govern de l’Estat, el govern de la Generalitat i aquest govern municipal, que
el que feia, d’alguna manera, era compensar a tots els ciutadans i ciutadanes
de tota una sèrie de barris de la ciutat, que van patir greument, diguéssim, el
que van significar les obres de l’AVE en el pas per la nostra ciutat. En aquell
moment es va entendre necessari aquest recolzament i aquestes tres
administracions van signar un conveni pel qual el Ministeri, en aquell moment
Ministeri de la Vivenda, actualment Ministeri de Foment, es comprometia a fer
unes aportacions dineràries a les comunitats de propietaris, a les famílies, per
tal que poguessin arranjar, adequar, en termes d’accessibilitat i de
sostenibilitat, les seves comunitats de propietaris i les seves vivendes. Aquest
conveni s’ha vingut complint fins a l’any 2011 i en l’any 2012, on havia de
finalitzar aquest conveni amb l’aportació per part del Ministeri de quatre
milions d’euros, ens vam trobar que, per aquest any 2012, en els
Pressupostos Generals de l’Estat, només s’hi havia posat un milió d’euros.
Ja en el seu moment quan vam veure això, vam portar una moció que va ser
àmpliament recolzada per aquest Consistori, on demanàvem al govern que fes
una modificació en aquests pressupostos i poses els quatre milions que
estaven acordats. No va ser així, per tant, durant aquest any 2012, el que ha
figurat en els Pressupostos Generals de l’Estat, ha estat tan sols un milió
d’euros, que hem de dir que, hores d’ara, encara no s’han executat, que
encara no tenim el conveni signat i, per tant, no s’han pogut satisfer a les
famílies. Però la cosa, diguéssim, ha anat a més, de cara a l’any 2013, en
l’esborrany de pressupostos aprovat inicialment pel Consell de Ministres i que
ara inicia el seu procés parlamentari en el Congrés dels Diputats, la partida ha
desaparegut per complert, per tant, els tres milions restants, si finalment
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s’executa el conveni d’aquest any, no hi són, però és que no hi és ni tan sols
el concepte.
I pensem que estem parlant de famílies, de veïns de la nostra ciutat, en
concret estem parlant d’aproximadament 4.000 famílies i prop de 12.000
persones de la nostra ciutat, que en el seu moment van patir el greuge i els
problemes que van significar les obres de l’AVE, han fet la inversió i, per tant,
han fet la despesa, ells ja han pagat, ja han fet les obres, ja ens han portat la
factura dient, escolti, nosaltres vam confiar en el que les institucions ens van
dir i hem fet la despesa, ara volem que ens retornin allò que havia estat
acordat i ara ens trobem en aquest tràngol en el que en el pressupost de l’any
2013 no hi ha cap consignació pressupostària.
Per tant, el que demanem i jo demano també, insisteixo, en la presentació
amb tots els grups municipals, perquè insistim a tots aquells que tenim grup
parlamentari, que tenim partits en el Congrés dels Diputats, que insistim als
nostres grups parlamentaris, perquè en el moment de fer esmenes als
Pressupostos Generals de l’Estat en el Congrés dels Diputats, es faci aquesta
esmena, perquè els tres milions d’euros que necessitem per pagar a aquestes
famílies, a aquests ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet, estiguin disponibles
en els pressupostos i els puguem fer efectius durant l’any que ve. Moltes
gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, donat que és una moció conjunta i, per tant, recolzada per tots els grups
polítics, passarem al següent bloc.
Sap Sra. Borràs que quan hi ha una moció conjunta de tots els grups, els
proposants parla un en nom de tots, per tant, no...

SRA. BORRÀS
Una qüestió d’ordre Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
Bé.
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SRA. BORRÀS
És d’ordre purament, de veritat, després vostè ja decidirà si em concedeix o
no la paraula. Entenc que existeix, ens hem dotat d’un nou ROM, un nou ROM
que no estableix que una moció presentada conjuntament hagi de ser
defensada només per un grup polític. I així recordo, per exemple, com en un
Ple anterior Iniciativa per Catalunya es va quedar pràcticament sense temps,
perquè van presentar les mocions conjuntament amb el Partit Socialista, i es
va trobar que a l’hora..., sí, home, aquí és qüestió també d’habilitat, si em
permeten...

SRA. ALCALDESSA
A veure, Sra. Borràs, jo...

SRA. BORRÀS
Van intervenir, si em permet, va ser..., en aquests moments el ROM no
contempla que quan una moció sigui conjunta, els altres grups municipals no
puguin posicionar-se i és en aquest sentit que nosaltres reclamem poder-ho
fer. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
A veure Sra. Borràs, no és el lloc per debatre el funcionament del Reglament,
l’acabem d’aprovar fa uns mesos, crec que sempre hem fet ús d’aquesta
forma de debatre les mocions quan és una moció presentada i signada per
dos grups, només hi ha una persona que parla en nom de tots, de tots ells, i
em sembla que en el cas que vostè es referia del Sr. Fran i el Sr. Lluís Esteve,
que el Sr. Esteve es va quedar sense temps, va ser perquè es presentaven
dues mocions diferents conjuntament i una la presentava el Sr. Fran Belver i
l’altra la presentava el Sr. Lluís Esteve. En tot cas, el que sí m’ofereixo és a
tornar a parlar d’aquest tema a la Junta de Portaveus i establir les normes i les
regles que vulguem, però que no sigui una excepcionalitat avui, perquè si avui
faig una excepció, doncs això formarà part de la norma.

Sí, Sra. Secretària.
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SRA. SECRETÀRIA
Sra. Alcaldessa, si em permet l’ús de la paraula, el Reglament Orgànic de Ple
sí que preveu aquesta incidència i diu textualment que el debat s’iniciarà,
perdó, fa referència a l’article 46.B.apartat c): “El debat s’iniciarà amb
l’exposició i justificació del contingut de la moció o grups de mocions
enunciades, pel portaveu i/o regidor/a del grup al qual pertany la iniciativa de
la seva presentació. En cas de mocions conjuntes els grups proponents
acordaran els regidors o regidores que han de presentar la moció. El termini
màxim de la intervenció en aquest primer torn d’exposició no pot superar en el
seu conjunt 10 minuts.”

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, s’havia produït aquesta..., no?

SR. BELVER
Diguéssim que la costum sempre ens fa que el grup primer proponent de la
moció, si després hi ha adhesions, algú del primer grup proponent sempre és
qui la defensa, però, vaja no hi ha res establert.

SRA. ALCALDESSA
A veure, jo no tinc cap inconvenient, com vostès es poden imaginar i més en
un tema que és conjunt per part de tots els grups i que estem tots d’acord, que
es puguin fer les intervencions pactades prèviament de cóm ens repartim el
temps, el que crec que, a veure, estaria bé que aquest tema s’hagués parlat
prèviament a la Junta de Portaveus, que és l’espai i l’òrgan on normalment es
parlen aquestes qüestions. Jo si hi ha un interès molt, molt,...

SRA. BORRÀS
Si em permet, només per a un aclariment, en tota honradesa no ho hem
plantejat a la Junta de Portaveus, perquè enteníem que havia canviat la
normativa i, per tant, hi teníem dret, desconeixia que havíem de pactar-ho
prèviament, per tant, escoltin-me, ho farem en posteriors mocions que puguin
venir conjuntes, no en volem d’això fer una qüestió. Sí que nosaltres, només
una petita frase, ens hagués agradat poder manifestar i, en aquest sentit, ferho arribar, la posició que en el seu moment el nostre company Jaume Pallarès
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havia establert en diverses ocasions, per no fer-ne polèmica, ni ho citarem,
però sí que l’he volgut citar a ell i vostès que m’escolten saben perfectament a
què em refereixo, no es tracta de fer polèmica, simplement era fer referència a
un company que havia tingut, en aquest tema, una actitud de vigilància
important i que, a dia d’avui, doncs en certa manera se li dóna la raó. Res
més, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, si no hi ha res més, passem al següent bloc.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 14; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 14.- DEMANANT LA RECUPERACIÓ DE LA PARTIDA DEL
MINISTERI DE FOMENT REFERENT A LA REHABILITACIÓ DE BARRIS
(AERI) ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2013.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el passat 11 de febrer de l’any 2008, es va signar a Barcelona un
“Conveni entre el Ministeri d'Habitatge, la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació de
barris de la província de Barcelona, inclòs el barri de Sants-Badal de
Barcelona i els barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia i la
Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat”, barris que van quedar definits per dit
conveni, com a Àrees especials de rehabilitació integral (AERI).
ATÈS que aquest conveni es va establir amb l'objectiu de concedir ajudes a la
rehabilitació d'habitatges dels veïns que viuen als barris abans esmentats, i
que van estar afectats per les obres del traçat de l'AVE, compensant a les
persones que havien hagut de patir les molèsties i els desperfectes causats
per dites obres.
ATÈS que per a L’Hospitalet, la inversió que contemplava el conveni signat
per aquests cinc barris (Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia i la
Torrassa ) seria de 17 milions d'euros repartits en un termini de cinc anys, es
destinava específicament a ajudes i subvencions directes, la implantació
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d'oficines d'informació i gestió d'ajudes, a la redacció de projectes de
rehabilitació d'edificis i a projectes de reurbanització de les zones afectades.
VIST que del total de 17 milions acordats al conveni inicial, un milió ja es va
rebre durant el 2008 per començar a treballar en els àmbits acordats; que al
2009 L’Hospitalet va signar el segon conveni derivat del conveni marc per
rebre la primera partida de 4 milions d’euros acordada; que al 2010 es va
signar el tercer conveni per rebre la segona partida de 4 milions d’euros, i que
al 2011, es va signar el quart conveni.
VIST que als Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, a la partida
17.09.75012 del Ministeri de Foment -“Remodelación Barrios de L’Hospitalet”només contemplava un milió d’euros dels quatre milions compromesos al
quart conveni esmentat anteriorment.
VIST que la decisió per part del Govern d’Espanya de rebaixar en 3 milions la
partida prevista pel 2012 ja va provocar que al passat Ple Municipal del 24
d’abril de 2012 es presentés una moció que instava al Ministeri de Foment al
compliment amb el total de l’ inversió acordada al conveni marc del 2008 (que
establia al seu punt 8 de la exposició que “(...) l’Administració Central
subscriurà un conveni per al projecte de rehabilitació integral de l’àmbit
espacial del barri de Sants-Badal de Barcelona i per al projecte de
rehabilitació integral dels àmbits espacials dels barris de Gornal, Bellvitge,
Sant Josep, Santa Eulàlia i la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat, que
figuren en l’annex a aquest acord, amb una aportació futura de 17 Milions
d’euros per a cadascun dels dos projectes de rehabilitació anteriorment
citats.(...)”
VIST que el passat 29 de setembre, el Ministre d’Hisenda presentava el
projecte de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2013.
VIST que al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013
podem observar que ha desaparegut la partida 17.09.75012 de
“Remodelación Barrios de L’Hospitalet” i per tant, els diners que estaven
destinats al programa de les Àrees Especials de Rehabilitació Integral (AERI)
a L’Hospitalet .
ATÈS que, fins a la data, aquestes ajudes han estat molt necessàries pel
veïnatge afectat a la ciutat i a més han servit, no tant sols per reparar les
molèsties i les afectacions causades per les obres de l’AVE, sinó que també
han significat una millora de l'entorn urbà i de l’espai públic dels barris que van
ser afectats pel traçat, i de la qualitat dels habitatges, la millora de
l’accessibilitat i de la vida quotidiana dels veïns.
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ATÈS que tot i comprendre la situació econòmica actual, no acceptem que el
Govern d’Espanya hagi decidit de manera unilateral suprimir aquesta partida
dels Pressupostos Generals de l’Estat i més, tenint en compte que del darrer
conveni signat al novembre de 2011, encara queden 3 milions per fer-se
efectius.
Per tot l’anterior, tots els grups municipals: PSC-PM, PP, CiU, ICV-EUiA i PxC,
proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords:
Primer.- Sol·licitar a tots els grups parlamentaris amb representació al
Congrés dels Diputats a presentar una esmena que demani que torni a
aparèixer la partida 17.09.75012 – Remodelación barrios de L’Hospitalet - dels
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013.
Segon.- Instar al Ministeri de Foment, al compliment amb el total de la inversió
acordada pendent de pagament segons el conveni marc signat en febrer de
2008 entre el Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments
de Barcelona i l'Hospitalet
Tercer.- Sol·licitar al Ministeri de Foment, que si en aquest exercici
pressupostari no es pogués observar el que es demana al segon acord
d’aquesta moció, que en el seu defecte es torni a incorporar als Pressupostos
Generals de l’Estat la desapareguda partida 17.09/75012 incorporant la
inversió que s’estimi en la mesura de les possibilitats pressupostaries pel
2013, per tal de donar compliment al conveni signat el passat novembre de
2011.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri de Foment del Govern
d’Espanya, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, als diferents grups parlamentaris amb representació al Congrés
dels Diputats, als diferents grups parlamentaris amb representació al
Parlament de Catalunya i a la Federació d’Associacions de Veïns de
L’Hospitalet.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 15, es produeixen les intervencions
següents:
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SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la seva presentació, en aquest cas no és conjunta, té la paraula el Sr.
Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, per presentar la moció del grup municipal socialista.
Ningú pot discutir que Catalunya està patint, en aquests moments, una greu
crisi econòmica, que ha derivat cap a una crisi social i política. Això s'ha
traduït en l’augment de la pobresa i de la desigualtat i en un retrocés important
de la igualtat d'oportunitats.
Al text de la moció donem unes dades, només a tall d'exemple, hi ha moltes
més. Les polítiques desenvolupades pel govern de la Generalitat, només ens
garanteixen l'allunyament del model social dels països més avançats d'Europa
i tot això, al mateix temps que ha donat suport a les polítiques més
regressives de la democràcia, impulsades pel Partit Popular des de Madrid. La
Llei d’estabilitat pressupostària,el Fons de liquiditat, la paralització de la Llei de
la dependència, la reforma laboral o la Llei d’economia sostenible.
Davant tot això, els mateixos proposen la independència com un camí màgic
per sortir de la crisi. Es dediquen a enaltir les virtuts econòmiques de la
independència, que amb una anàlisi rigorosa no se sostenen, com una
calculada estratègia per esquivar una realitat social evident des de fa
generacions. La major part de la ciutadania de Catalunya compartim
catalanitat i espanyolitat amb diversa intensitat.
Perquè ens equivocaríem si el debat al voltant del model d'Estat, el reduíssim
a una discussió econòmica. Aquí hi juguen molt els sentiments, els sentiments
dels 7 milions i mig de catalans i catalanes, molts d’ells amb vincles amb
Espanya i que no volen deixar de pertànyer-hi i de sentir-se’n. I és justament
per això que en tota aquesta qüestió, des de la política, hem de ser molt
transparents i molt honestos, amb els sentiments no s'hi juga. Les nostres
propostes han de ser clares, tothom ha d'entendre perfectament, que és el
que proposem des de cadascuna de les opcions polítiques i, a partir d’aquí,
prendre les seves decisions i conformar la seva posició.
Perquè ara sembla com si Artur Mas estigués espantat pel camí que han pres
els esdeveniments. Des de l'Onze de setembre no ha tornat a pronunciar, en
públic, la paraula independència, parla amb eufemismes, "estructures d'estat",
"estat propi", "marxar sense sortir". Vol un estat propi, com Liechtenstein o
com Baviera, perquè tots dos jurídicament ho són, però el que tots entenem
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com un estat independent no es correspon amb l’estatus que té Baviera. Això
és un estat federal, per tant, valdria la pena que parlés clar i ens digués que
està proposant. Ja n'hi ha prou, i ara ja sí, ja n’hi ha prou de la Puta i la
Ramoneta.

És imprescindible aquest exercici de transparència, per tal que la gent pugui
decidir que és el que vol, cal una mica més de seny i una mica menys de
testosterona. I és en aquest marc que a la nostra moció oferim la ciutat de
l'Hospitalet, com el marc idoni per tal que les diferents opcions polítiques
puguin debatre i acordar el full de ruta que ha de servir per impulsar Catalunya
cap a un futur de prosperitat, igualtat i oportunitats per a tots els catalans i
catalanes, sense excepció.
La nostra proposta és clara, volem un Estat Federal, volem una Espanya
federal en el marc d'una Europa federal i socialment justa. La comparació
entre beneficis i costos socials és molt més favorable en el cas d'un millor
encaix federal de Catalunya a Espanya i a Europa, que no pas en el cas de la
independència.
A la moció instem al Parlament de Catalunya a què proposi una reforma
constitucional que ens permeti decidir quin ha de ser el camí. Però que quedi
clar, defensar i proposar el dret a decidir, és manifestar la voluntat de donar la
veu a la ciutadania, perquè expressi la seva voluntat, no pressuposa la posició
davant la pregunta. I ja els hi avanço, si la pregunta és, independència sí o
independència no, els socialistes votarem no. Com també diem no, amb la
mateixa intensitat, al nacionalisme espanyol impulsat pel Partit Popular, que
vol anular la nostra identitat.
En aquests moments, el més rellevant és ser capaços de generar els
consensos necessaris per tal de poder sotmetre a la voluntat popular aquest
assumpte. Perquè això també ha de quedar clar, tot aquest procés s'ha de fer
dins del marc legal, i si ara no té encaix, doncs s'hauran d'impulsar els canvis
legislatius necessaris per tal de fer-ho possible. A un governant, el mínim que
se li ha de demanar, és que respecti les lleis que, entre altres coses, han
permès que ell ocupi el càrrec que ocupa. Un president no pot dir "el normal
seria primer intentar-ho d’acord amb les lleis i si no pot ser, fer-ho igualment".
Ens escandalitzem quan el diputat autonòmic Sánchez Gordillo ocupa un
súper i s’enduu les coses i, en canvi, hi ha qui troba normal que el President
de la Generalitat digui que per fer la seva voluntat, si cal, se saltarà la llei.
¿Què passa? que uns poden saltar-se la Llei i altres no? ¿que un President
està per sobre de la Llei? I a l’altra banda, amenaçant amb generals de
brigada de la guàrdia civil, no fan cap favor, són dues cares de mateixa
moneda que es van retroalimentant.
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I ara, si em permeten, voldria llegir unes cites, que em semblen prou adients i
que són totes de la mateixa personalitat:
El català té tendència a barallar-se, perquè té raó, creu que s'ha de barallar
perquè l'altra l'accepti i està molt equivocat. Això ho afirmava jo quan tenia 25
anys i que encara ara ho sostinc, que en tinc més del triple.
La idea que Madrid té la culpa de tot el que ens passa, és un gran error polític
que només ens porta desastres. Madrid té la culpa de moltes coses, és
normal, és l'Estat, és el poder que és allà.
Catalunya no és un poble guerrer, és un poble de pragmatisme i de diàleg, de
buscar formes de concòrdia.
El victimisme sempre ens ha fet més mal que bé. Els pobles no es
construeixen a base d'actuar com ploramiques, sinó amb demostració de
dignitat i amb l'actuació que permeti progressar, dins d'un règim de llibertat i
de pau.
O es fa la revolució i es declara la independència o bé es pacta, i com que la
revolució no la farem, perquè això de matar-nos, en política, no és el nostre
tarannà, no queda altre remei que pactar.
S'ha de recordar sobretot, que governar és pactar, en aquest país s'ha
d'acabar la política del sí o del no, així no anirem enlloc.
Aquestes paraules, avui, justament avui, que fa 35 anys del retorn del
President Tarradellas a Catalunya, les va fer en aquell moment el President,
pertanyen a aquella època i avui molt em temo que són plenament vigents.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la posició dels grups polítics, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, donar-li la raó al Sr. Belver que és cert que tots els grups hem de saber la
posició que té cadascú sobre aquest tema i més que res, perquè aquest tema
és d’actualitat total. Ens alegra molt saber que el Partit Socialista, o vostès en
aquest cas, estan contra la independència, i entenem que en el context que
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s’està donant avui en dia a Catalunya, vulguin expressar la seva visió d’Estat,
un Estat que vostès anomenen com a federal.
El text de la moció, a part de fer una crítica a les retallades de Convergència,
parlen vostès de xoc de trens o de nacionalistes espanyols i catalans, i jo crec
que això és un error, perquè agafen així el discurs que utilitzen els
independentistes. Quan vostès parlen de nacionalistes espanyols i catalans,
dir-los que per Plataforma per Catalunya ser un nacionalista català, és ser un
nacionalista espanyol. Analitzant el text, no parlen res de cóm seria un estat
federal segons vostès, no defineixen en absolut aquest model, posen un nom
buit de contingut ¿què proposarien vostès com a visió del que hauria de ser
l’estat? ¿que cada comunitat autònoma fos una federació? ¿serien 17
federacions o tan sols Catalunya seria una federació? Realment no ho
defineixen.
Realment per nosaltres és un model que no té un sentit històric, no té un rigor
històric que hauria de tenir un model que realment representi el que són les
espanyes. Realment moltes de les comunitats autònomes no tenen cap sentit
històric, sí que la té Catalunya, no exactament com avui està dividida, però sí
que és una de las que las té. El que està clar és que mirant la història del
nostre país, és que aquest no és un país com França, ni centralista, ni jacobí,
o no ho era fins l’arribada dels Borbons. Fins l’arribada d’aquests, Espanya
era un país que no tenia cap problema a reconèixer les particularitats
específiques dels diferents regnes amb l’existència dels furs, amb l’arribada
dels Borbons és va passar a un esquema de poder completament centralitzat,
típicament francès.
El model d’Espanya que fins ara han defensat els grups polítics estatals, ja
siguin de dretes o siguin d’esquerres, res té a veure amb l’Espanya real.
L’uniformisme castellà aplicat a tota Espanya, va en contra del propi criteri
d’hispanitat, és a dir, de l’agermanament de tots els pobles que formen la
Península Ibérica, respectant la idiosincràsia cultural i formes de pensar, però
amb l’ànim clar en la unitat del territori hispà. La història d’Espanya ha estat
molt injusta amb Catalunya i això és degut, en part, a l’entreguisme de les
classes dirigents castellanes i de la burgesia catalana en els darrers segles.
Podem compartir part de la moció, en què tenen una posició no centralista i de
defensa de la realitat diferenciada de Catalunya, de la resta de l’Estat, però
això no és un concepte de federació, se sembla més i és el que defensem des
de Plataforma per Catalunya, a un model foral, que és el concepte que
nosaltres defensem i, per això, els hi votarem en contra.
Els furs serien un dret, mentre que les autonomies són simple política, els furs
són drets històrics de Catalunya, però clar, tenir uns furs requeriria de governs
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responsables, no ideologitzats, ni confiscadors, requereix de principis, com la
subsidiarietat i una sobirania social, en la que la despesa pública servís per
corregir possibles desequilibris, sense exercir una política arrogant i asfixiant
de la iniciativa social. Aleshores sí seria possible i necessària una hisenda
foral pròpia per Catalunya, però que no estigués en mans d’un soviet
proindependendiste insolidari.
Nosaltres, des de Plataforma per Catalunya, mai defensarem models ni
separatistes, ni separadors, i com vostè ha fet una cita, també a nosaltres ens
agradaria fer una cita, en aquest cas del filòsof català més destacat del segle
XX, en Josep Ferrater i Mora que deia: “El separatisme és una malaltia tan
vuitcentista com el centralisme.”

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. Bé, intentarem posicionar-nos a la moció, tot i que
entenem que és un debat que ens supera, ens supera per descomptat en
aquest Ple i ens supera la realitat i d’altres qüestions.
Bé, en primer lloc, dir que des de l’acord amb el títol de la moció, per tant, la
necessitat de fer una reforma constitucional per aconseguir un estat federal, i
des de l’acord amb el títol de la moció, perquè som una coalició evidentment
federalista, som plurals, però evidentment i majoritàriament som federalistes
des de sempre i sempre ho hem defensat a Catalunya i a Espanya, perquè és
molt fàcil ser o més fàcil ser federalista a Catalunya, però és més difícil ser
federalista a la resta d’Espanya i Esquerra Unida, Izquierda Unida, som
federalistes a Catalunya, Iniciativa som federalistes a Catalunya i ho som a la
resta d’Espanya. I quan parla un dirigent d’Esquerra Unida, per exemple, de
Sevilla, com Sánchez Gordillo, que ara citava el Sr. Belver, doncs té una
profunda convicció federalista, ho fa en sevillà, en castellà amb aquest accent
sevillà, però amb una profunda convicció federalista que resideix en el
reconeixement de la sobirania del poble, perquè jo crec, pensem, que no es
pot ser federalista si no hi ha un reconeixement a la sobirania del poble. Això
està a l’essència de la mateixa Constitució i està a l’essència de la mateixa
democràcia.
Dit això, entenem que ara..., nosaltres ens abstindrem de la moció, perquè
entenem que sobre el dret a decidir ja va parlar el Parlament de Catalunya,
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amb una resolució aprovada per majoria i, per tant, el proper govern que
guanyi, el partit que guanyi les eleccions el 25 de novembre o el govern que
es formi, té l’obligació d’articular aquest dret a decidir, per tant, nosaltres no
volem parlar en aquest temps ja electoral o preelectoral, de model d’estat,
penso que d’això ja n’hi haurà temps de parlar, sinó que sí que volem parlar
de les coses que hem de decidir. Perquè nosaltres entenem que, des
d’aquesta profunda convicció federalista i d’un model d’estat de convivència
amb tots els pobles d’Espanya, sí que entenem que el que cal és defensar el
dret a decidir, però a decidir-ho tot, per tant, hi estem disposats i no ens fa por,
ni ens ha fet por mai, que la gent i el poble, el país decideixi, parli, s’expressi i,
per tant, respectar el que decidim col·lectivament la majoria, no tenim cap
mena de por en aquest sentit, però volem decidir-ho tot.
Jo crec que si és cert o no que s’obre un nou temps històric a Catalunya i a
Espanya, nosaltres pensem que sí, perquè la Constitució Espanyola del 78
està absolutament superada, no només per realitats nacionals, sinó perquè
està superada en molts sentits, o sigui, és una Constitució, l’esperit
constitucional del 78 està superat, perquè hi ha hagut un “ninguneo”, no sé
com es diria en català exactament aquesta paraula, però el “ninguneo” jo crec
que té força, jo crec que en aquests moments la Constitució no se la creu, ni
la respecta, ningú i, per tant, després d’aquesta qüestió que està superada i
l’esperit constitucional trencat pel Partit Popular, amb la seva acció de govern,
trencada també pel Partit Socialista, que entre el Partit Popular i el Partit
Socialista la van modificar en 48 hores, aquest és el respecte a la Constitució
que s’ha tingut recentment, doncs hi ha una situació que està superada, estem
vivint una crisi institucional de les institucions democràtiques que van sortir
d’aleshores, la mateixa monarquia està patint una crisi com mai hi havia hagut
al país i, per tant, és moment, segurament, d’escriure-ho tot, de poder parlar
de tot, que tothom en puguem parlar de tot, sense por, i escoltar-nos uns als
altres.
I, per tant, és un temps en el qual nosaltres considerem que s’obra una
segona transició democràtica, que és el moment del diàleg, és el moment que
tothom s’expressi, però insistim, nosaltres en la campanya i en aquest
moment, estem insistint en què cal que es pugui parlar i que el poble pugui
decidir-ho tot, no ens serveix que pugui parlar sobre el model d’estat i la
relació amb Espanya i que no pugui parlar, per exemple, de la política
econòmica, no té sentit. L’altre dia sentíem al Sr. Mas, en una entrevista a la
Sexta, que deia que sí, que caldria que parlem de la relació amb España, però
que de la política econòmica, això ho decideixi Europa, doncs vaja
sobiranisme, del model d’estat sí, però de la política econòmica, això com que
ens ve d’Europa, no es pot tocar. No, no, nosaltres volem que el poble pugui
parlar de tot i que la sobirania popular, entesa en aquest sentit, pugui parlar de
cóm vol relacionar-se amb la resta de pobles d’Espanya, si la resta de pobles

…/…

137

d’Espanya volen relacionar-se amb nosaltres, aquesta és una altra, però
també sobre això, quina política econòmica, quina política fiscal, volem que el
que es decideixi sigui també això, quina política fiscal, quin model de serveis
públics, si s’ha de continuar privatitzant la sanitat o no, perquè l’aigua, els
serveis que estem gaudint, si hem de decidir quin model d’educació volem a
Catalunya o el deixem en mans dels privats.
Per tant, hi ha molt a decidir, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa volem, sense por, que el poble de Catalunya pugui decidir-ho tot,
en democràcia, en pau, en convivència i que, a partir d’aquí, pugui també,
doncs constituir i conformar i continuar construint un camí comú amb la resta
de pobles d’Espanya que vulguin fer un camí comú amb nosaltres. Moltes
gràcies.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, Convergència i Unió, evidentment, no
votarem favorablement aquesta moció, votarem en contra i votarem en contra
perquè, amb tota sinceritat, que el Parlament de Catalunya proposi una
reforma constitucional a aquestes alçades de la pel·lícula, que sabem que és
el que passa quan es porten propostes des del Parlament de Catalunya, que
se’ns promet que es respectarà allò que decideixi el Parlament de Catalunya i
que després hi ha un Tribunal Constitucional, que malgrat hi ha hagut un
acord en el Parlament de Catalunya, hi ha hagut un acord en el Congrés de
Diputats, hi ha hagut un vot d’un país que és Catalunya, en què ha decidit que
aquell ha de ser el seu Estatut, malgrat això i malgrat, a més a més, tenir un
Tribunal Constitucional que podem dir que no estava legitimat tombar-lo,
perquè estaven la majoria dels seus membres caducats, malgrat això, ens
rebreguen i ens tiren enrere bona part del nostre Estatut i, per tant, en aquest
sentit, fan cas omís al que aquest país havia decidit.
Per tant, pot sorprendre, potser a alguns els hi sorprèn que un partit, que una
formació política, com Convergència i Unió, doncs malgrat tenir un full de
serveis exemplars respecte a tot allò que ha estat referent a l’Estat Espanyol,
que hem estat constructors de la Constitució, que hem donat continuïtat en
moments de dificultat en els governs de l’Estat, com va ser en el moment
després del cop d’estat, com va ser en el moment que havíem d’entrar a
Maastricht i tots els problemes que hi havia en aquell moment en el Partit
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Socialista, com ha estat en tants altres moments, malgrat la nostra posició, jo
crec sincerament, de servei per mirar de fer, doncs un estat modern i un estat
democràtic, en el que es poguessin entendre d’una forma millor quines eren
les pretensions, quina era la voluntat d’aquest país, doncs nosaltres quan ens
trobem que l’endemà del cop d’estat, resulta que el Rei crida a totes les
formacions polítiques a parlar, menys les formacions nacionalistes, entre elles
Convergència i Unió, que és qui donarà estabilitat en el govern en aquells
moments de l’UCD, o que després, doncs ens tiren enrere l’Estatut i, per tant,
podríem parlar de tot un seguit de greuges.
Quan tot això passa, el que nosaltres creiem que és del tot necessari en
aquests moments, no només, vostè diu per un tema de sentiments, sinó
bàsicament també per un tema de justícia, d’un dret a viure millor aquest país,
doncs creiem que tenim tot el dret a demanar que volem decidir, que en
aquest país el conjunt dels seus ciutadans han de poder decidir quin és el seu
futur. Aquest és un país madur, com tots els països del món i, per tant, en
aquest sentit, ha de poder dir quina és la seva voluntat i això no ha de fer por
a ningú, no ha de fer por a ningú que aquest país es manifesti i, per tant, digui
la seva, i no s’enganyin, no és per donar resposta a la voluntat de ningú, és
per donar resposta a la voluntat d’aquest país que, majoritàriament, d’una
forma molt majoritària, no podem oblidar que un milió i mig de persones
representa el 20% de la població de Catalunya, va sortir al carrer a demanar
que volia ser un nou estat d’Europa.
I, en aquest sentit, doncs jo no crec que hagi de fer cap angunia, voler escoltar
la veu dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, i això es fa, lògicament,
pactant, pactant la possibilitat de fer un referèndum, la possibilitat de tirar
endavant una consulta popular, si vostès volen, si per la via referèndum no
ens ho deixen fer, però el que és evident és que aquest país, com qualsevol
altre, com està establert pel propi Estatut de Catalunya, que hem votat
conjuntament del dret a l’autodeterminació en d’altres ocasions i també ara,
com ens recordava el Sr. Salmerón, doncs el fet que es va reclamar el dret a
decidir en el Parlament de Catalunya, però també a d’altres estaments a nivell
internacional, com per exemple l’ONU, accepta el dret que els pobles puguin
decidir el seu futur. I aquesta és la pretensió tan senzilla i tan planera, d’una
radicalitat democràtica absoluta i això no ha d’espantar a ningú, donar la veu a
la ciutadania no ha de fer espantar a ningú.
I, per tant, escoltin-me, amb tota l’estima, nosaltres, el calvari de portar les
coses en el Congrés dels Diputats, doncs ja l’hem passat en més d’una ocasió
i ja sabem quina és la moneda amb la qual es paga i de fet, escoltin-me, no
s’enganyin, vostès han governat amb els seus companys del Partit Socialista
Obrer Espanyol, a l’Estat Espanyol, doncs durant molts anys, i aquest estat
federal no ha vingut i ens hem cansat de fer de bons xicots, ens hem cansat
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de fer de bons nois i de creure’ns que tot allò que se’ns prometia, a l’hora de
la veritat seria realitat i, per tant, volem decidir, com a país madur que som,
pensem que la gent ha de tenir el dret de decidir quin és el seu futur i com vol
fer les coses. I, bàsicament, com li deia, escolti’m, per un tema d’element de
justícia, no pot ser, demà per exemple, a mi em correspondrà anar a un debat,
on haurem de parlar dels centres especials de treball, i que el govern espanyol
estableixi que s’ha de pagar el 50% del salari mínim interprofessional i pagui
el 37% i la resta ho paguen vostès.
Escolti’m, en un govern que no compleix norma darrere norma, la norma que
posa el govern, no que canviï la norma, sinó la norma la posa el govern i no la
compleix, doncs arriba un moment que els catalans estem tips de perdre
diners diàriament i que, per tant, allò que es podria invertir en aquest país per
fer-lo un país més pròsper, un país en el que veritablement poguéssim
generar ocupació i poguéssim sortir d’una forma més clara de l’atzucac que hi
estem posats, doncs nosaltres creiem que això passa per tenir, sí, estructures
d’estat i això vol dir també una hisenda pròpia i poder-nos autogovernar. A
partir d’aquí, el poble decidirà, el que està clar és que el que nosaltres
demanem és que a ningú li faci por que la ciutadania pugui escollir. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Bien, lo que hoy nos trae a aprobación el Partido
Socialista, es acabar con el actual modelo de las autonomías, en su lugar la
propuesta del Partido Popular no es la ruptura de ese modelo, sino su revisión
si fuera necesario, ya que es un sistema que consideramos ha funcionado
bastante bien durante 30 años. Y a cambio del actual modelo autonómico, el
Partido Socialista nos propone una aventura llamada estado federal, una
aventura en la que ni ustedes se ponen de acuerdo, ya que mientras el Sr.
Pere Navarro propone el federalismo asimétrico, destacados miembros del
Partido Socialista Obrero Español, como por ejemplo el exministro Sr. Bono o
también el número 2 del expresidente Sr. González, el Sr. Alfonso Guerra,
mantienen que el federalismo asimétrico es una contradicción, porque
federalismo implica una distribución igualitaria del poder. Y mientras la Sra.
Chacón apuesta por ese federalismo de corte asimétrico, el presidente
andaluz, el presidente socialista andaluz, Sr. Griñán, no lo puede ni ver. Por
tanto, antes de proponer a los demás un cambio de modelo, por favor
pónganse de acuerdo en su propio partido.
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Hoy proponen un modelo federal, cuando resulta que ya hoy en España las
comunidades autónomas tienen más competencias que algunos estados
federales y landers alemanes, por poner un ejemplo, por eso en lugar de
acabar con ese edificio constitucional que tan bien nos ha ido a todos y que es
lo que ustedes proponen, nosotros aceptamos la posibilidad de revisarlo, para
mejorarlo. Frente a su planteamiento de acabar con el modelo autonómico,
nosotros proponemos avanzar en un mejor modelo de financiación de las
comunidades autónomas y en especial para Cataluña.
Lo que no puede hacer un gobierno, es aprobar algo que no figura en nuestro
ordenamiento, como es el pacto fiscal, un pacto fiscal que se traslada al
gobierno central como una imposición y sin derecho a negociar, o pacto fiscal
o referéndum de autodeterminación y, miren, lo uno no consta en nuestro
modelo de financiación y lo otro, quien lo quiera presentar que lo haga a
través de los cauces legales, como hizo el Sr. Ibarretxe y que fue rechazado
en el Congreso de los Diputados, lugar donde corresponde su debate.
Por cierto, un modelo de financiación aprobado y aceptado por todos los
gobiernos de la Generalitat en los últimos 30 años, por tanto, tan malo no
será, cuando el Partido Socialista de Cataluña y Convergència i Unió lo han
avalado, legislatura tras legislatura, en el gobierno de la Generalitat. La
posición del Partido Popular es negociar un nuevo modelo de financiación
justo y responsable, que ayude a canalizar y dar respuesta al sentimiento de
descontento que pueda existir.
Por último, pensamos que la Constitución no es un texto inamovible, sino que
es perfectamente reformable, pero no se equivoquen en el momento, creemos
sinceramente que están ustedes equivocando las prioridades, la mayor
preocupación de nuestros ciudadanos no es hoy si somos regionalistas,
autonomistas, federalistas simétricos o federalistas asimétricos, hoy esa no es
la prioridad ni de España, ni de Cataluña, ni en Hospitalet, hoy la prioridad es
salir de la crisis y crear empleo y les pedimos que no nos arrastren a los
demás hacia planteamientos federalistas que ni ustedes se ponen de acuerdo.
Por último, mire, el portavoz socialista acaba de decir que, ante la cuestión de
independencia sí o independencia no, los socialistas votaran no, pues mire los
socialistas de Hostalric votaron sí a la independencia de Cataluña, los
socialistas de Borges votaron sí a la independencia de Cataluña, los
socialistas de Alcarrás votaron sí a la independencia de Cataluña, los
socialistas de San Feliu de Codines, que son gobierno, fueron ellos los que
presentaron la moción por la independencia de Cataluña y los socialistas de
Balaguer se abstuvieron en la independencia de Cataluña.
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Por tanto, pónganse primero ustedes de acuerdo, creo que tienen ustedes un
serio problema de saber dónde están, dónde quieren llegar y que son. Y
céntrense, por el bien de todos, porque consideramos que para evitar futuras
veleidades de algunos, es necesario que ustedes y nosotros estemos en el
mismo barco, pero para ello antes pónganse de acuerdo en quién es el
capitán, no confundan el barco y acierten en el rumbo. Votamos en contra de
la moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, jo, el plantejament que fèiem, que fem i que
defensem, es un posicionament amb el que creiem fermament i per això l’hem
portat en aquest Ple a debatre. I podríem, fins i tot, estar d’acord que aquest,
el Plenari d’un Ajuntament, encara que sigui de l'Ajuntament de l'Hospitalet, la
segona ciutat de Catalunya i, per tant, és, diguéssim, el segon plenari, si
vostès em permeten, més important a nivell municipal que es pot donar a
Catalunya, fins i tot, diguéssim, aquest debat podríem arribar a la conclusió
que ens queda gran, podríem arribar a aquesta conclusió. Però si avui estem
debatent també aquesta moció, és perquè d’altres van fer focs d’encenall fa
quinze dies o deu dies, proclamant als quatre vents que volien portar una
moció en aquest plenari, en contra de la independència i per a la unitat
d’Espanya.
Davant d’aquesta possibilitat, nosaltres el que vam fer, responsablement, és
portar una alternativa i és portar en aquest plenari una moció per debatre la
posició del grup majoritari en aquest Ajuntament. I ho hem fet pensant en què
bona part i a mi que m’agrada recollir les coses positives, en bona part del que
vostès han dit i del que nosaltres hem plantejat, en bona part estem d’acord,
tant el grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, com
el mateix grup de Convergència i Unió, en feien esment, i una part important
de la nostra moció parla del dret a decidir, del dret de sotmetre a consideració
popular la posició que hem de prendre o el camí que hem d’emprendre com a
país i amb això jo crec que estem d’acord, tots estem pel dret a decidir.
Jo el que explicava en la meva exposició, és allò de dir, escolti, jo estic pel
dret a decidir, però vull saber què estic decidint i per això necessito que la
pregunta sigui clara i per això deia, clar, ¿volem que Catalunya sigui un nou
estat d’Europa? ¿com Baviera o com Liechtenstein? Clar, si no m’ho
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pregunten tot, no em facin la pregunta trampa. Ara, si la pregunta és ¿volen
vostès la independència per Catalunya? jo ja els hi dic, la nostra resposta és
no. ¿Volen vostès un estat com a Baviera i generar un estat federal amb el
conjunt d’Espanya i d’Europa? la nostra resposta, sí, posicionament clar, però
clar, jo puc contestar clarament a una pregunta que sigui clara, el que no
poden fer és fer-me trampes a la pregunta. Per tant, nosaltres el que
demanem és que la pregunta sigui clara, dret a decidir sí, però quan per
decidir haig de saber què m’estan preguntant.

Vostès parlaven que volen arribar a la possibilitat de fer un referèndum i volen
arribar a la possibilitat de fer un referèndum pactant, evidentment, és el que
nosaltres oferim i, fins i tot, diem més, oferim la ciutat de l'Hospitalet, perquè
sigui la seu del debat, perquè sigui a l'Hospitalet, aportant la nostra
experiència en debats intensos, difícils, aportant la nostra experiència. I ens hi
posem com a ciutat per acollir això, per poder fer aquest debat a la nostra
ciutat i, al final, aquesta consulta, perquè pugui tenir cara i ulls, ha de ser una
consulta legal, perquè sigui vinculant, perquè si no és vinculant, és marejar a
la gent, i el que volem és que sigui vinculant i perquè sigui vinculant ha de ser
legal i hem d’esgotar tots els camins perquè aquesta consulta sigui legal.

Miri, a l’anterior moció portàvem una moció en la que parlàvem que no pot ser
que transmetem a la ciutadania la sensació que les administracions no
compleixen i que, per tant, s’ha de complir. Vostès deien, no pot ser que el
govern central ens digui que paguem el 50% de les escoles especials de
treball i després ells només aportin el 30%, bé, nosaltres podríem posar
l’exemple de les escoles bressol i no hauríem d’anar tan lluny per buscar un
govern responsable.

I mirin, companys del Partit Popular, vostès i nosaltres en això, i em temo que
en moltes altres coses, no ens hi podem posar d’acord, perquè nosaltres no
volem la independència, però no volem continuar com està la situació, creiem
que l’estat de les autonomies ha fet un bon servei durant 30 anys, però hem
d’evolucionar, hem d’anar més enllà i molt em temo que si anem amb vostès,
evolucionar, evolucionar, no evolucionarem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, sí, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Sí, molt breument, jo crec, Sr. Belver, que bé, essent la segona ciutat de
Catalunya, com vostè diu, crec que el debat no ens queda gran, representem
a moltíssima gent, vostès més que ningú, en aquesta ciutat, i crec que és bo
que la gent de la ciutat sàpiga quina és la posició del seu partit respecte a
aquest tema, respecte a si un defensa la independència, si un no ho defensa,
quin model d’estat defensen, jo crec que sí que és un bon lloc.
Sobre el que parlava del dret a decidir, bé, aquí, clar, hauríem de veure quins
són els drets a decidir i què podem votar i què no decidim i, bé, nosaltres
tindríem moltes propostes per fer referèndums i podem fer molts referèndums
de tot i, bé, esperem que ja que vostès volen una pregunta clara, demanen
una pregunta clara, nosaltres a la darrera moció fem una pregunta molt clara i
esperem que la resposta també sigui clara.
Bé, aquí creiem, des de Plataforma per Catalunya, que la història d’Espanya
no té 30 anys, o sigui, no neix a la Constitució, per tant, la història d’Espanya
és una evolució, sempre estem parlant de la Constitució del 78 i, bé, la història
d’Espanya no neix al 78, ni la història de Catalunya, i jo crec que potser es
mereixen molt més respecte la gent que va lluitar contra els francesos al setge
de Girona que la Constitució del 78, perquè una cosa la va fer el poble i l’altra
la van fer el polítics i aquesta és la gran diferència.

SRA. ALCALDESSA
Vostès no volen..., Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, ràpidament, podem entendre el que ha
motivat al Partit Socialista a portar aquesta moció aquí, perquè veritablement
va haver-hi un foc d’encenalls, vostè ho deia i és veritat i va ser i hem vist com
finalment aquí no ha aparegut una moció per part del Partit Popular, ells
sabran, no hi entrarem, però aquesta és una realitat.
Ara, aquest és un tema tan rellevant, des del nostre punt de vista, el futur de
qualsevol país, la decisió d’aquesta dimensió és tan rellevant que, des del
nostre punt de vista, hem de ser molt curosos en com tot plegat això es du, es
parla i es du a terme. I és en aquest sentit que, escolti’m, podem fer els debats
que vostès creguin interessants, però el que és fonamental i el que és bàsic,
és aquesta radicalitat democràtica que la gent pugui decidir, perquè si no
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també podríem establir que fos el propi Parlament de Catalunya qui establís i
fes un manifest i no sé què, en funció de qui surti en el proper Parlament de
Catalunya, però ens sembla que aquest no és el procediment seriós que
qualsevol país ha d’utilitzar quan vol prendre decisions rellevants. I és en
aquest sentit que nosaltres creiem que un tema d’aquesta profunditat i
d’aquest calat, doncs insistim, s’ha de fer amb seriositat, amb rigorositat,
sabent tots plegats del que parlem i amb un respecte màxim al que la gent en
pugui opinar, que creiem, amb tota sinceritat, que, al cap i a la fi, són els que
han de decidir.
En aquest sentit, aquí s’ha parlat de les lleis vigents, hem parlat de la
Constitució, si ho permet o no ho permet, i a mi em permetran que digui un
parell de coses, un parell de coses amb tot el respecte. En primer lloc, els que
tenim una edat i amb això no vull dir que siguem grans, al revés, som joves,
no la vam votar, no la vam votar i tampoc vam viure el procés. I només
recordar, això sí, que la Constitució, lamentablement, es va fer sota el soroll
de sabres i potser hagués anat d’una altra manera si no hi hagués la
Operación Galaxia, per sort tots tenim llibres i pares que ens parlen
d’aquestes coses i, per tant, l’any 81 hi havia cop d’estat i prèviament hi havia
hagut les amenaces.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs, se li ha acabat el temps.

SRA. BORRÀS
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias. Mire Sr. Belver, el derecho a decidir sí, posicionamiento que creemos
firmemente, pues mire, pues entonces no, porque el 9 de octubre el Partido
Socialista en el Congreso de los Diputados, incluidos todos los diputados del
PSC, votaron en contra del derecho a decidir en Cataluña, incluidos los
diputados del PSC. Porque la Sra. Carmen Chacón, exministra de defensa y
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diputada socialista, el día 5 de octubre en la entrevista en el programa Espejo
Público de Antena 3, rechazó la celebración de la consulta sobre soberanista
en Cataluña. Y digo no, porque el Secretario General del Partido Socialista
Obrero Español, Sr. Rubalcaba, el 28 de septiembre en la Cadena Ser, hace
sólo 25 días, refiriéndose al referéndum en Cataluña, dijo que, me parece un
ejercicio de irresponsabilidad.
Mire, yo, usted ha dicho que con ustedes no vamos a ponernos de acuerdo,
pues mire, yo creo que si en algo deberíamos ustedes y nosotros ponernos de
acuerdo, es justo en esto, pero evidentemente, primero tienen que, entre
ustedes, ponerse de acuerdo.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver, vol afegir alguna cosa molt breument?

SR. BELVER
Molt ràpid Sra. Alcaldessa, gràcies. Evidentment la història d’Espanya té més
de 30 anys, evidentment, però és que si ens remuntem a fa 35 o fa 40,
sobretot si fa 40 o 45, segurament preferiríem oblidar-la, segurament, i per
això preferim parlar del període democràtic i no d’altres, perquè, bé, ens fan
portar a la ment coses que preferiríem oblidar. Per tant, jo crec que hem de
defensar aquest període democràtic, que hem avançat molt i que hem avançat
molt més ràpid que molta gent, per arribar a estar on estem i a l’alçada dels
mateixos, però això no ens ha de servir per anar a d’immobilisme. Nosaltres
diem, l’estat de les autonomies ha sigut útil, sí, ha sigut un bon instrument, sí,
però hem d’evolucionar, hem de continuar endavant, el país no pot quedar
parat, i pensem que això és el que hem de fer, hem de tirar endavant i, per
tant, ser capaços de donar respostes no als polítics, no als partits polítics, sinó
donar respostes a la gent.
La Sra. Borràs feia esment a la manifestació de l’11 de setembre, on molta
gent va sortir al carrer darrera d’una pancarta que deia, Catalunya nou estat
d’Europa, hi deia això, no deia altra cosa, i tota la gent que hi havia allà podem
pensar el que vulguem, però estaven en aquella manifestació darrera
d’aquella pancarta. Per tant, el que nosaltres proposem és avançar, és anar
més enllà del que ara mateix tenim, fer evolucionar el model, però el que
nosaltres proposem és avançar sense trencar, volem avançar juntament amb
el conjunt de pobles d’Espanya i ho volem fer amb un model federal que,
evidentment, difícilment en un minut podrem explicar, però aquesta és la
nostra proposta.

…/…

146

Y, Sr. del Río, no es preocupi, els socialistes ens posarem d’acord entre
nosaltres, com sempre ens hem posat, però miri, el que no ens portarà enlloc
és d’immobilisme, o sigui, el tancar els ulls i pensar que tot està fet i que no
podem canviar res, nosaltres, la nostra voluntat, és continuar avançant i portar
el canvi al model del nostre estat.

SRA. ALCALDESSA
Bé, a veure, jo també crec que és bo que parlem de tot, que parlem dels
temes que estan damunt de la taula, que parlem del model territorial, que
parlem de la crisi, que parlem dels incompliments dels governs, és bo i jo crec
que és positiu parlar de tots els temes, però avui s’ha aprovat una moció que
podíem dividir en dues parts. Una part que és la nostra expressió del que
nosaltres defensem, que és aquest model federal, model que, per altra banda,
és senzill i alhora complicat d’explicar, però és un model que assegura el
respecte de la realitat, de la realitat que tenim, de la realitat pluricultural,
d’aquesta realitat plurinacional i també plurilingüística de l’Estat. Un model que
suposa, s’ha dit, una reforma de la Constitució, una reforma que entenem que
ha de ser feta amb intel·ligència, acordada amb intel·ligència, acordada amb
generositat i també amb valentia.
I aquest és un model, ho deia ara el portaveu del grup socialista, un model
que reivindica que és millor anar junts que separats, és millor anar junts que
separats, però deia que aquesta era una moció doble o que es podia dividir en
dues parts. Per una banda, aquest model que nosaltres defensem, que és
aquest model federal, i per una altra banda, la moció expressa que l'Hospitalet
segurament pot ser el millor escenari per fer el debat, un debat necessari i un
debat que, evidentment, ha d’acollir aquest diàleg i el pacte que ha d’estar
present per definir aquest model territorial. I oferim l'Hospitalet per diferents
motius, primer perquè som una ciutat acollidora, en segon lloc perquè aquesta
és una ciutat amb molt àmplia diversitat, amb una diversitat dels que en
formem part de l'Hospitalet, perquè també aquesta és una ciutat que
representa un punt i un diàleg cultural de molta generacions de tots els
territoris de la geografia espanyola i també perquè jo crec que som exemple,
l'Hospitalet és un exemple de l’enteniment i del respecte pluricultural i
plurilingüístic.
Nosaltres som una ciutat treballadora, aquesta és una ciutat treballadora, i
nosaltres, des de la col·lectivitat i des de la individualitat, hem contribuït a fer
aquest país que és Catalunya i, per tot això, el que nosaltres proposem i hem
aprovat en aquest Ple, és oferir l'Hospitalet, aquesta ciutat, com a pont i com a
trobada en aquest diàleg. Un diàleg entre les diferents sensibilitats que s’han
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expressat i que segurament no hem tingut temps suficient per debatre tots els
punts de vista i totes les expressions d’aquest diversitat democràtica, catalana
i també espanyola. Per tant, crec que és positiu que l'Hospitalet aparegui com
a aquesta ciutat del diàleg i per aquest motiu i pel que ha expressat el
portaveu dels socialistes, del nostre grup, doncs avui portàvem aquesta moció
a consideració de la resta de grups polítics.
No hi ha res més, passem ja al següent apartat de les mocions del Partit
Popular.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 15; adoptant-se els
següents acords:

UNA
REFORMA
MOCIÓ 15.- INSTANT
ACONSEGUIR UN ESTAT FEDERAL.

CONSTITUCIONAL

PER

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 13 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; amb 11 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que a L’Hospitalet som molts els que pensem que encara hi ha un camí
vàlid a traçar sense desentendre’ns d’Espanya.
VIST que la legislatura del Parlament de Catalunya ha acabat dos anys abans
del previst amb la convocatòria d’eleccions pel proper 25 de novembre .
VIST que poc abans es va produir la negativa del president Mariano Rajoy
d'entrar tan sols a negociar la proposta de concert econòmic plantejada pel
president Mas amb l'aval d'una majoria àmplia del Parlament. Tot això precedit
per una massiva manifestació celebrada amb motiu de la Diada Nacional de
Catalunya sota el lema "Catalunya, nou Estat d'Europa".
VIST que després de gairebé dos anys, el Govern de Catalunya, encapçalat
per Artur Mas, ha deixat una Catalunya trencada i un país de dues velocitats.

…/…

148

En només dos anys el Govern de Convergència i Unió ha evidenciat un triple
fracàs, l’econòmic, el social i l’institucional. Una nació com Catalunya, amb
una cinquena part de la seva població en condicions de pobresa, amb més de
250.000 aturats sense cap ingrés, amb més de 400.000 aturats de llarga
durada, on s'han destruït 152.000 empreses, que no és capaç d’evitar que es
produeixin més de 30 desnonaments al dia, amb 3.000 professors menys a les
escoles i que ha doblat el nombre d’usuaris de serveis socials en dos anys.
Resumint, s’ha fet des d’un inici una aposta clara i contundent per una política
de dretes, pura i dura, incomplint gran part del seu programa de Govern i a la
vegada ignorant i trepitjant la classe mitjana i treballadora en benefici d'altres
sectors socials, com ho demostren les seves injustes polítiques fiscals amb
exemples com l'impost de successions i l'euro per recepta en els
medicaments.
VIST que fa molt temps els presidents Maragall i Montilla van alertar, sense
obtenir cap resposta, d'un desafecte creixent de Catalunya cap a Espanya, i la
Sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut aprovat pel Parlament de
Catalunya per més de 2/3 dels seus membres, negociat al Congrés dels
Diputats, aprovat per majoria absoluta de les Corts Generals i referendat pels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, va ser rebuda per molts com la
confirmació que les ànsies de un major grau d'autogovern, de bona part dels
catalans, no cabien ja a la Constitució.
ATÈS que a Catalunya s’ha generalitzat entre la ciutadania avui la sensació
d'injustícia davant les inversions públiques de l'Estat a Catalunya, l'acumulació
d'incompliments per part dels successius Governs d'Espanya del model de
finançament acordat a partir del que disposa el nou Estatut; la manca de
sensibilitat sobre la realitat pluricultural i pluringüística d'Espanya, i l'ofensiva
recentralitzadora del govern del PP que ha afectat molt recentment a aspectes
tan sensibles com l'educació.
VIST que el nou finançament acordat el 2009, que pretenia aturar el creixent
malestar fiscal català, no ha garantit el principi d'ordinalitat, ja que Catalunya
segueix perdent posicions en la classificació de les comunitats en funció dels
seus respectius ingressos disponibles per càpita, un cop aplicats els
mecanismes de solidaritat i anivellament. A més, la percepció d'un exagerat
dèficit fiscal s'ha vist agreujada amb motiu de la crisi econòmica.
VIST que la irresponsabilitat dels Presidents Mas i Rajoy ha provocat una crisi
institucional i política que s’afegeix a la crisi econòmica i social. El President
Mas volia fer del pacte fiscal, (en realitat del model de concert econòmic), una
reivindicació que els donés la clau de la caixa i la clau de les eleccions, i van
aconseguir activar una manifestació que va desbordar la reivindicació del seu
pacte fiscal per passar a demanar directament la independència.
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VIST que tot això ha configurat un escenari fatalista, amb frases tan freqüents
com "Espanya no ens vol" o que "ni tan sols se'ns respecta com a catalans", i
alimentat per declaracions desafortunades per part de nacionalistes espanyols
i catalans, i que ha portat a la conclusió que l'Estat espanyol ha deixat de
defensar i representar els seus interessos, quan no el consideren directament
com una estructura hostil i contrària als seus anhels i projectes de futur.
VIST que el President Artur Mas ha dit molt clar que vol un nou mandat per fer
avançar Catalunya cap a la independència.
ATÈS que els socialistes estem convençuts que la independència, per si sola,
NO és la solució a la crisi, però que alhora no podem continuar en l'actual
situació de desafecció i que només una proposta federal ambiciosa i
assenyada, coherent amb el marc de sobiranies compartides de la Unió
Europea i les interdependències creixents de l'economia global, pot evitar el
xoc de trens, impulsant una reforma de la Constitució que suposi un acord
federal entre el conjunt de pobles d'Espanya per avançar sense trencar.
Apostant pel pacte i el diàleg, per la unió lliure en la diversitat i per una
Catalunya en una Espanya i una Europa federals
ATÈS que creiem que Espanya ha d'esdevenir un Estat federal que reconegui
la seva realitat plural i diversa, a través d'una reforma de la Constitució
acordada amb generositat, intel·ligència i valentia, per aconseguir que
Catalunya se senti còmoda, combinant elements federals que s'ajustin a la
asimetria ja present en l'Estat de les Autonomies, amb relacions bilaterals que
donin solució a problemes concrets.
ATÈS que creiem que mitjançant aquesta reforma constitucional, ratificada per
la ciutadania, s’hauria de millorar l'autogovern de Catalunya, assumir una
fiscalitat justa i federal (no un concert econòmic) i assegurar el respecte a la
realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüística de l'Estat, al mateix temps
que rebutgem de pla propostes unilaterals que vulnerin la legalitat, però també
tot immobilisme que només condueix a la ruptura.
ATÈS que els socialistes rebutgem de ple tant les iniciatives unilaterals com
les que vulnerin la legalitat, però alhora creiem que hem de combatre la
negativa a proporcionar una via democràtica per a que, en determinats
supòsits i condicions, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin
expressar-se al respecte mitjançant un referèndum.
ATÈS que l'Hospitalet ha estat sempre una ciutat acollidora, tan rica i tan
diversa com els orígens de les persones que la conformen. Una ciutat que
representa, en la seva essència, el pont i el diàleg cultural de generacions

…/…

150

d'homes i dones que en gran mesura van venir de diversos punts d'Espanya i
que amb el seu esforç van ajudar a construir Catalunya i que exemplifica que
l'enteniment i el respecte pluricultural i plurilingüístic, acosta els pobles en les
seves diferents sensibilitats i no els separa.
ATÈS que independentment de quin sigui el marc relacional
Catalunya/Espanya i en atenció a les especials relacions personals, familiars,
socials, culturals i històriques, creiem que Espanya i Catalunya estan
obligades a entendre’s.
Per tot l’anterior, el grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar el Parlament de Catalunya que proposi una reforma
constitucional que aposti per un model d'Estat federal, que asseguri el
respecte a la realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüística de l'Estat,
garantint un model de finançament just i donant cabuda en aquest marc de
negociació a què es pugui contemplar també, la regulació d'un eventual
referèndum, fet actualment impossible dins del marc legal espanyol.
SEGON.- Oferir la ciutat de L'Hospitalet, en el marc d'aquest debat, com a
pont i lloc de trobada i de diàleg entre les diferents sensibilitats i expressions
de la diversitat democràtica catalana i espanyola, per reflexionar, contrastar i
integrar el debat expert, i on es puguin conjugar itineraris generals o
complementaris entorn del marc relacional i d’organització territorial que hi ha
d'haver en un futur entre Catalunya i Espanya.
TERCER.- Traslladar el present acord als Grups polítics representats al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i el Senat i al Ministeri de la
Presidència del Govern d'Espanya.

PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit
Popular, números 16, 17 i 18, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Per a la presentació de les mocions, em sembla que es volen repartir el temps
entre el Sr. Juan Carlos del Río i la Sra. Elisabet Bas, comença vostè Sr. del
Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, molt bé, gràcies Sra. Alcaldessa. Bien, en la primera moción, el Partido
Popular presenta una intención de apoyar la instalación de nuevas empresas
en Hospitalet y con ello también fomentar la creación de empleo. Nuestro
Ayuntamiento consideramos que dispone de herramientas suficientes, para
incentivar esa contratación de personas de nuestra ciudad. Y al igual que se
ha hecho en otros ayuntamientos, como el de Gavà, que también está
gobernado por el Partido Socialista, proponemos que al igual que allí, en
Hospitalet también se estudie la posibilidad de establecer una bonificación
hasta el 100% de los impuestos municipales, correspondientes a la tasa de
apertura de comercios e industrias, así como del impuesto de construcciones,
instalaciones y obras, a las empresas de nueva creación en nuestra ciudad
que creen puestos de trabajo y que contraten a personas en paro en la ciudad
de Hospitalet.

Essent les 19.30 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la
Sra. Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Sra. Elisabet Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies. Portem al Ple aquesta moció de suport al Dia Internacional de la
Salut Mental 2012, perquè aquest mes se celebra aquest dia i voldríem que
l'Ajuntament manifestés la seva adhesió a aquest dia, a la campanya que
s’està fent OBERTAment, que reconeix, bé, que pretén lluitar contra l’estigma
de les persones que pateixen problemes de salut mental. I també aprofitem la
moció per demanar un reconeixement de la ciutat a totes les entitats que,
gràcies a Déu a l'Hospitalet n’hi ha moltes, que treballen amb persones amb
malaltia mental, com són AFEMHOS, Fundació SIFU, FECAFAMM, Benito
Menni, Fundació Orienta i d’altres. A més a més, també a les entitats que
treballen per a la inserció laboral de persones amb malaltia mental, com pot
ser Tallers Bellvitge i l’Associació Alpi, i ens agradaria que l'Ajuntament
manifestés aquesta adhesió. Gràcies.
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SRA. PEREA
Bé, pel posicionament, Sr. Daniel Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Perea. Votarem favorablement a la moció número 18, en suport
del Dia Mundial de la Salut Mental. I volíem proposar una esmena a la moció
sobre la subvenció del 100% de la taxa d’apertura a comerços. En el punt 1,
en el que demana aquesta subvenció del 100%, demanen vostès que
contractin a persones de la ciutat, nosaltres els hi votaríem favorablement si
aquí s’inclou que siguin de nacionalitat espanyola, si no els hi votaríem en
contra.

SRA. PEREA
Per Iniciativa, posicionament.

SR. SALMERÓN
Bé, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa ens abstenim
en la 16 i votem favorablement de la 18. A la 16 pensem que el que caldria és,
avui hem aprovat l’aprovació inicial de les ordenances, per tant, entenem que
això en tot cas hauria de ser una al·legació en el procés de les ordenances i,
per tant, hi ha temps per discutir i per poder aprovar-les definitivament, per
tant, abstenció per una qüestió de forma en la primera i a favor de la segona.

SRA. PEREA
Sra. Secretària, en tot cas, com ja m’imaginava que l’esmena no seria
aprovada pel grup d’Iniciativa, li preguntem al Partit Popular si accepta
l’esmena proposada per Plataforma per Catalunya.

SR. DEL RÍO
No, no, yo creo que cualquier persona que esté en paro en la ciudad de
Hospitalet, lo que necesita urgentemente es encontrar un puesto de trabajo.
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SRA. PEREA
Bé, doncs passo al posicionament de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS

Gràcies Sra. Perea. Nosaltres votem favorablement a la moció de donar
suport al Dia Mundial de la Salut Mental, entenc que no pot ser d’una altra
manera, i és cert, hi ha entitats a la nostra ciutat que està fent una gran feina,
entitats i empreses també, empreses de diferents tipus, en les quals les
persones amb problemes de salut mental, doncs s’hi veuen ajudades a poder
tenir una vida el màxim de normalitzada i, per tant, en aquest sentit, doncs és
positiu el que ho puguem fer.

Respecte a la moció per sol·licitar al govern municipal la inclusió de una
subvenció, finalment no és del 100%, però de la taxa d’apertura de comerços i
indústries, per empreses de nova creació que creïn llocs de treball a la nostra
ciutat, de fet fa un parell de mesos, em sembla que a iniciativa de
Convergència i Unió, aquest tema era portat en aquest Ple, va ser, nosaltres
entenem, que lamentablement rebutjat, se’ns donava tot un argumentari en el
sentit de dir, escolta, al conjunt de les empreses potser no seria raonable,
depèn de quin tipus d’empresa si és una gran empresa, doncs potser no
tindria massa sentit que l’eximissin de tot plegat, però nosaltres, acceptant
aquesta major, dèiem, escolti’m, doncs seria bo que poguéssim fer, en aquest
sentit, doncs una graduació i de dir, per entendre’ns, doncs si bé aquí una
multinacional de primer ordre, doncs potser no té un sentit, però sí que
l’obertura d’un comerç, l’obertura d’una petita o mitjana empresa, doncs això
tindria la seva lògica. És per aquest motiu que entenem que si nosaltres
mateixos vam proposar una iniciativa d’aquestes en el Ple municipal, nosaltres
avui també hi votarem favorablement, perquè, al cap i a la fi, va en la línia
d’allò que havíem proposat Convergència i Unió fa dos mesos. Gràcies.

SRA. PEREA
Molt bé Sra. Borràs, pel posicionament del Partit Socialista li dono la paraula a
la Sra. Fernández.
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SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Perea. En relació amb la moció del Dia Mundial de la Salut
Mental, dir-los que, evidentment, estarem d’acord, perquè precisament va en
la línea del que estem treballant des de l'Ajuntament, però si per cas, sí que
m’agradaria fer menció del que estan fent les entitats que treballen per a la
normalització de les persones amb malaltia mental. I el que sí que m’agradaria
dir-los que, de fet, ja fa uns quants anys que a la ciutat es va presentar un
manual d’estil per periodistes i mitjans de comunicació, pel fet que quan
escriguin no estigmatitzin i no ho facin d’una manera inadequada. Que també
des del 2010, el Club Social el Roure i que aleshores era un centre de salut
mental d’adults i hospital de dia, va incorporar aquesta línea de treball amb la
programació en el treball amb els usuaris i l’entorn, també amb material propi
a tal efecte.
L’hospital de dia d’adults porta a terme el taller de desestigmatització de la
patologia mental i que està adreçat a alumnes d’ESO de 14 a 16 anys i també
de l’ensenyament post-obligatori a partir dels 16 anys. I aquest taller també
forma part de l’oferta de les escoles a la guia Intro de la nostra ciutat. Que en
el grup de salut mental i addiccions del Consell de Salut Mental s’ha tractat el
tema i s’han fet sessions amb material adequat. I que la permanent del
Consell de la Salut va tractar obertament del tema de l’estigmatització i va
conèixer la situació de la iniciativa OBERTAment, ara fa aproximadament dos
anys. I, en aquest òrgan, amb el consell de Salut es va acordar que, quan es
fes pública aquesta iniciativa, es donaria a conèixer a la ciutat i es promourien
noves accions. El passat juny així va ser, va tenir lloc l’acte de presentació
pública d’OBERTAment i es té prevista la presentació a la nostra ciutat en
breu termini.
Bé, volia, si per cas, no oblidar-me cap de les iniciatives que s’han fet a partir
del Consell de la Salut, que com vostè sap i es freqüenta, doncs treballa molt
estretament amb totes les entitats que treballen per a la normalització de les
persones amb malaltia mental. Òbviament ens adherim a la seva feina, ens
adherim al seu treball, pensem que tenim la sort a la ciutat de tenir les entitats
que tenim, centres especials de treball, centres ocupacionals i que, sens
dubte, continuarem treballant des d’OBERTAment, perquè ens sembla que és
una iniciativa important, vull dir, perquè les persones amb malaltia mental no
estiguin estigmatitzades, perquè puguin fer una vida el més normalitzada
possible i això, sola i exclusivament, és possible si hi ha un entorn acollidor,
un entorn no discriminatori i una ciutat inclusiva. Poden estar segurs que anirà
en aquesta direcció.

…/…

155

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies. I per a la moció número 16, em dono a mi mateixa la
paraula, per votar, Sr. del Río, no a la proposta que vostè fa a la moció. Primer
per oportunitat, perquè està clar que si avui aprovem provisionalment les
ordenances fiscals, doncs és en el tràmit d’al·legacions on vostè pot fer la
proposta, si així ho considera oportú. Però, a més a més, li diré una qüestió,
quan feia la presentació de les ordenances, del dictamen d’ordenances, li
explicava que aquestes ordenances, com totes, han de ser equilibrades i han
de tenir uns criteris pel futur pressupost que s’acabi aprovant. Nosaltres
considerem que les propostes que hem fet en aquestes ordenances, s’ajusten
a aquest equilibri, s’ajusten en aquest moment a la necessitat de facilitar a les
famílies, doncs que puguin contribuir sense que sigui gravòs i, per
descomptat, per la necessitat de mantenir els serveis públics.
Però li vull dir una cosa que ja he fet esment a la presentació i que jo crec que
no ens podem oblidar, anem a veure, les ordenances fiscals per si mateixes,
soles, no creen ocupació, poden facilitar el camí i vostè ho sap. I, a més a
més, vostè sap que són altres administracions que tenen l’obligació, l’obligació
jo crec que, en aquests moments, l’obligació ètica de fer propostes positives
per crear aquesta ocupació, per posar les bases de crear ocupació.
L'Ajuntament, amb el seu pressupost sostenible, el que permetrà és contractar
amb empreses i permetrà crear ocupació, manteniment de l’ocupació, crear
ocupació i activitat econòmica, però sense l’ajut d’altres administracions és
impossible.
I, per altra banda, Sr. del Río, miri, jo crec que l’Estat és el que té la capacitat,
juntament amb la Generalitat, de donar aquesta opció a les empreses. El que
no és creïble i no és de rebut, és que vostès pretenguin en aquest Ple, que un
ajuntament assumeixi unes bonificacions, quan vostès resulta que estan
incrementant les retencions de l’IRPF a professionals, del 15 al 21%, i això
suposa perdre liquidesa, perdre tresoreria, que en aquests moments les
empreses necessiten, o bé perdre en l’Impost de Societats, les deduccions
que tenen les empreses, això no és coherent amb el que vostè m’està
demanant. I tampoc és coherent, si vostè en els pressupostos que han
presentat i que han desestimat les esmenes a la totalitat, presentades avui,
resulta que retallen en innovació i tecnologia més d’un 20%, si no recordo
malament.
Aleshores jo el que els hi demano és, nosaltres estem per col·laborar, per
aportar, per ajudar, però home, al menys des de l’Estat que sigui coherent
quan es fan propostes d’aquesta mena. De totes maneres li diré que la
proposta que vostè fa és millorada per la proposta que s’ha fet en aquest
dictamen, degut a que nosaltres el que fem és que afecti a totes les empreses
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de la ciutat, és a dir, tots aquells que tributen per més de, facturen més d’un
milió d’euros, es veuen afavorides per aquesta bonificació que s’estableix.
Paraules? Plataforma? Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, es que usted lo acaba de decir, un millón de euros, claro, un millón de
euros, el pequeño comercio lo que no puede es tributar por un millón de
euros. Y yo, permítame, por qué el Partido Socialista de Gavà dice sí y no sólo
dice sí, son ellos los que presentan esta propuesta, Partido Socialista de
Gavà, gobierno de Gavà, y Partido Socialista de Hospitalet, gobierno de
Hospitalet, dice no, pero ¿no son ustedes los mismos? Es lo que hablamos
antes, un poco más de coherencia, por qué si es bueno para Gavà, gobernado
por el Partido Socialista, que quieren fomentar la instalación de nuevas
empresas y la creación de puestos de trabajo para sus ciudadanos, por qué a
eso dice sí el Partido Socialista de Gavà, por qué dice no el Partido Socialista
de Hospitalet, para las empresas y ciudadanos de Hospitalet, dígame usted el
porqué uno sí y otro no, yo, sinceramente, no lo entiendo.

SRA. PEREA
Explicaré, me doy a mi misma la palabra, se lo explicaré muy brevemente.
Cada ciudad es un mundo, no podemos comparar Barcelona, que tiene una
carta municipal, con Hospitalet, ni podemos comparar a Gavà. Yo le he dicho
al principio, desde el inicio de este Pleno, que estas ordenanzas han de ser
equilibradas y, por tanto, has de hacer una previsión de ingresos para que
luego, cuando el Estado venga y te diga lo que te va a dar, cuadren y queden
tanto ingresos, como gastos, en el mismo importe. Por lo tanto, han de ser
unas ordenanzas que en este momento lo que hemos querido ha sido priorizar
y dar apoyo, con el Impuesto de Actividades Económicas, a estas empresas
que facturan más de un millón de euros.
Mire, la ayuda a los pequeños comercios ¿sabe por dónde viene? Por
acciones de dinamización que está realizando Promoción Económica,
nosotros este año adoptamos, en la tasa de escombreries, congelar aquellos
locales comerciales, perdón, en locales de menos de 150 m2, congelar esa
tasa y, por tanto, no incrementarla, ese incremento que decía del 4%, a estos
locales de menos de 150 m2 no se les va a incrementar. Pero cuando yo le
digo que has de hacer políticas simultáneas, que entre todas ellas confluyan y
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y, por descontado, a los
comerciantes, es porque no son sólo las ordenanzas fiscales las que acaban
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marcando el futuro de las empresas, ni muchísimo menos, hay acciones
colaterales.
Y mire, no me hable del pequeño comercio, Sr. del Río, porque ustedes han
liberalizado los horarios comerciales, lo que ha perjudicado enormemente a
los comercios, a los pequeños comercios, y esto está en todas las
hemerotecas, vamos, con lo cual no me diga usted a mí, en temas de este
tipo, donde me dice que me olvido los locales comerciales, porque eso no es
cierto, han de haber medidas que entre ellas acaben entrelazando. Y,
evidentemente y creo que lo ha dicho Fran Belver, evidentemente las
ordenanzas fiscales, o no, perdón, el Sr. Salmerón, todas son mejorables,
pero en este momento lo que necesitamos es que la economía de la ciudad
sea sostenible, para continuar manteniendo ocupación y mantener el equilibrio
de la ciudad.
Sra. Secretaria, pasamos a las mociones de Convergència.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 16, 17 i 18;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 16.- PARA SOLICITAR AL GOBIERNO MUNICIPAL LA INCLUSIÓN
DE UNA SUBVENCIÓN DEL 100% DE LA TAXA DE APERTURA DE
COMERCIOS E INDÚSTRIAS Y DEL ICIO PARA EMPRESAS DE NUEVA
CREACIÓN QUE CREEN PUESTOS DE TRABAJO EN LA CIUDAD. Ha
estat rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 9 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de
la votació.

MOCIÓ 17.- SOBRE LAS BIBLIOTECAS
PLURALISMO INFORMATIVO.

DE

L'HOSPITALET

Y

EL

(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)
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MOCIÓ 18.- DE SUPORT AL DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL 2012.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que aquest mes d’octubre es celebra el dia mundial de la Salut Mental.

Atès que a nivell municipal, a l’Ajuntament de l’Hospitalet les competències
sobre Salut Mental es recullen dins del Consell de Salut, així com en el nou
Consell de Serveis Socials que es constituirà properament.

Atès que cal promoure la visió del malalt mental com a ciutadà de ple dret,
entès i tractat en tota la seva globalitat psíquica i social.

Atès que a la nostre ciutat hi ha entitats de gran prestigi que treballen
específicament en Salut Mental, com AFEMHOS, Fundació SIFU,
FECAFAMM, Benito Menni, Fundació Orienta, i d’altres.

Atès que la ciutat de l’Hospitalet sempre ha estat disposada a fer actes
populars oberts a tota la societat per celebrar amb gran èxit el dia de la Salut
Mental, amb actuacions infantils, sardinades, curses esportives, etc.

Atès que en moments com ara de difícil situació econòmica, en que hi ha
dificultats per trobar un lloc de treball, a la ciutat de l’Hospitalet hi ha
Associacions com Tallers Bellvitge, o l’Associació Alpi, entre d’altres, que
treballen per integrar al món laboral a persones amb disminució psíquica.
Atès que en aquest moment s’està endegant una Campanya de sensibilització
social anomenada OBERTAment, que pretén lluitar contra l’estigma i la
discriminació que pateixen les persones amb problemes de salut mental.
És per això que el Grup Polític del PPC proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Que l’Ajuntament manifesti la seva adhesió al Dia Mundial de la Salut
Mental, i a la Campanya OBERTAment, reconeixent el treball de les Entitats,
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professionals i Institucions que, a la nostra ciutat, des de l’exercici de la seva
responsabilitat, treballen per a la Salut Mental.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als Grups Polítics representats al
consistori i a les Entitats i Associacions de Salut del nostre municipi

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Convergència i Unió, números 19, 20 i 21, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. PEREA
Bé, doncs per a la primera moció, té la paraula el Sr. Jordi Monrós.

SR. MONRÓS
No, jo parlaré de la de l’IBI.

SRA. PEREA
Per la de l’IBI, molt bé, doncs té la paraula.

SR. MONRÓS
A veure, en principi aquesta moció la retirarem, perquè s’han recollit la majoria
de les coses que proposàvem, per part de les properes ordenances fiscals. El
que sí que demanem és que, en el seu moment, sinó ja presentarem
al·legacions, que el punt tercer de la moció es tingui en compte, per part de
l’equip de govern es tingui en compte tot el tema d’afegir, dins dels beneficiaris
de la subvenció de l’IBI, un altre grup que en aquest cas era, bé, l’escalat que
parlàvem de monoparentals, més un fill, més un discapacitat, o sigui, el punt
tercer de la moció, que ja dic i repeteixo que en el seu dia ja presentarem
al·legacions, però que ens agradaria que prèviament, vull dir, valorin aquest
tema per poder-ho incloure en el seu dia.
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SRA. PEREA
Molt bé, el Sr. Josep Lluís Pérez.

SR. PÉREZ
Sí, sobre la plusvàlua, també la retirarem, donat el dictamen que han
presentat i l’explicació que vostès mateixos m’han donat, que després
parlarem d’alguns punts que m’han d’aclarir, és la moció de dació en
pagament sobre la plusvàlua. Doncs la retirem i ja parlarem sobre temes
puntuals que vull que m’aclareixin d’aquest tema.

SRA. PEREA
Molt bé, quedaria la 19 llavors, Sra. Borràs, vostè la retira també?

SRA. BORRÀS
No, no, a mi no em toca retirar-la, perquè avui s’ha produït el fet que és bo,
que hi ha dues mocions que han coincidit a l’hora de la veritat, quan nosaltres
presentàvem les mocions desconeixíem i ens ho vam trobar, doncs a la
Comissió de Presidència, que dos elements, una, que una obsessió que havia
tingut sempre Convergència i Unió, com era el tema que es pogués reduir el
tema de l’IBI, vista la pujada que hi havia hagut, doncs en aquest sentit, doncs
es recollia, no totalment, però parcialment i per això retirem la moció.
I l’altre era el tema aquest que s’ha explicat abans, el tema de la plusvàlua,
que semblava absurd que una persona que perdia el pis i se li quedava el
banc, podíem arribar a l’absurd que el banc condonés el deute que encara,
segons el seu punt de vista, quedés i en canvi quedés un deute respecte a les
administracions i això a nosaltres ens semblava molt absurd i per això vam
presentar la moció i hem coincidit en el temps, insisteixo, en la seva
presentació d’aquest dictamen i, per tant, ho celebrem i és aquest motiu pel
qual la retirem.
La moció però, que a mi em toca parlar, no la retirem, perquè no hi ha en
aquest sentit cap dictamen que vostès avui presentin, i fa referència a
impulsar la reincorporació de joves de 16 a 19 anys al sistema educatiu. Tots
sabem i aquesta és una realitat que certament està millorant, però que encara
ens trobem amb una mancança important, que hi ha molts joves que als 16
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anys ja no tenen la obligatorietat d’estudiar, però que en canvi no han pogut
acabar les competències bàsiques de l’ESO i malauradament aquesta xifra
està aproximadament a l’entorn del 20%.
Aquesta és una realitat que hem de mirar i ens consta que tothom hi estem
treballant, cadascú des de l’àmbit a on li correspon, però que és bo que
aquells joves que tenen 16 anys i que no han pogut acabar, precisament,
aquestes competències bàsiques de l’ESO, puguin tenir algun tipus de
formació, un tipus de formació professionalitzadora, que els hi doni la
possibilitat de tenir una feina i que els hi doni, al cap i a la fi, doncs uns
elements a l’hora de buscar aquesta mateixa feina.
Per fer això existeix el que se’n diuen els Programes de Qualificació
Professional Inicial, els coneguts com a PQPI, en els quals ens consta que no
és estrictament, precisament, competència municipal, però sí que nosaltres
creiem que aquest és un tema en el qual seria bo que, vist tal i com està la
situació, en el que vostès saben que hi ha hagut, doncs una disminució per
part del govern de l’Estat, d’un 57% de les polítiques actives d’ocupació, una
reducció també en tota la matèria que és d’educació, doncs des de
l’administració local es pogués fer un esforç, per mirar d’incorporar nous joves
a fer cursos en aquest àmbit del PQPI, per donar respostes, doncs al cap i a la
fi, de mirar d’aconseguir aquesta professionalització d’aquests joves.
I és amb aquesta intenció que el grup de Convergència i Unió avui presenta
aquesta moció. Aquest és un tema, insisteixo, que no és de competència
municipal, però sí que és de preocupació general i que és en aquesta matèria
que hem vist que d’altres ajuntaments han fet un esforç rellevant, precisament
per donar un impuls a aquesta matèria i ens semblava que la nostra ciutat
seria bo que no hi quedés al marge. Gràcies.

SRA. PEREA
Molt bé, per posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Perea. Lamentem que retirin les dues mocions, ja que les
haguéssim votat favorablement, però entenem els seus motius. Sobre la
moció que han deixat aquí o que no han retirat, se la votarem en contra, però
no perquè no compartim algunes de les mesures que vostès demanen, sinó
perquè ho trobem d’una hipocresia desmesurada el que estan fent en aquesta
moció. Cóm poden vostès demanar augment de pressupostos en educació,
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quan vostès han retallat en més de 3.000 places de professors en
l’ensenyament públic, encara que hi hagin 20.000 alumnes més aquest curs.
La reducció aquesta del professorat s’afegeix a la que s’ha anat produint els
dos darrers cursos i precisament aquesta reducció és la que impossibilita
aconseguir la reducció del fracàs escolar.
A part d’això, hi ha un llistat bastant extens de retallades que vostès han fet en
educació, que han afectat a subvencions a escoles de música, reducció dels
pressupostos pel funcionament dels centres, reducció de beques i ajudes a
l’estudi, reducció del personal treballant en l’educació especial, taxes de 360
euros a pagar per l’alumnat de FP que estudiï un grau superior. Cóm poden
dir vostès en la moció, literalment, atès que mai, però ara menys que mai,
podem permetre deixar a ningú pel camí i que el futur és i depèn dels joves,
quan precisament són vostès qui deixaran a molts joves pel camí amb les
seves retallades.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Esteve, pel posicionament.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Perea. Respecte al posicionament d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa a les tres mocions, bé, ara ja dues de
Convergència i Unió, una, una, perdó, una, en tot cas, celebro que hagin
retirat les mocions en el sentit que s’han quedat incloses o contestades per les
ordenances fiscals que avui aprovem, inclòs, evidentment, un tema que ens
preocupava i que ja hem dit abans, i molt i des de fa molts anys, que les
famílies que són víctimes d’una execució hipotecària o que pacten una dació
en pagament amb els seus bancs, doncs no hagin de pagar l’impost de
plusvàlues.
Per tant, contestarem solament a la moció que vostès ens plantegen dels
joves de 16 a 19 anys, i vostès ens demanen que les regidories d’Educació i
Promoció Econòmica d’aquest Ajuntament, destinem part dels nostres
pressupostos a la creació d’un fons destinat a finançar la creació de nous
programes de recuperació acadèmica per a l’alumnat de 16 a 19 anys, per
promoure la qualificació i inserció laboral. I també ens demanen que ampliem,
per aquest curs, els programes de qualificació professional, que entenc que no
tothom té perquè conèixer-ho, és el recurs, un dels instruments que tenim a tot
el país, de segona oportunitat pels alumnes que no han graduat quart de
l’ESO i amb aquests programes poden retornar, en un futur, als estudis, en
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concret estudis de formació professional. I a més després ens demanen, a
més, que ampliem en el futur el nombre de cursos i les especialitats d’aquests.
Sincerament, aquesta moció jo no sé si és una provocació, és una broma o
què és. El partit del govern de la Generalitat que té les competències
d’escolarització i, per tant, que té les competències en els Programes de
Qualificació Professional Inicial, a data d’avui no ha tret la convocatòria
precisament per aquests programes, des del SOC, que cada any treuen
aquesta convocatòria. És més, l’any passat el SOC, el Servei d’Ocupació de
Catalunya, per tant, del departament d’Empresa i Ocupació, va reduir a la
meitat la dotació a la nostra ciutat, precisament d’aquests programes, per tant,
vam passar a la meitat, ens va reduir el 50% la Generalitat aquest programes i
aquest any encara estem a zero, els Programes de Qualificació Professional
Inicial que ens provenen del departament d’Empresa i Ocupació.
I ara pretenen que sigui el propi Ajuntament, doncs que financem aquests
programes, això es diria d’una manera que prefereixo no dir-ho en aquest Ple.
A sobre ens diuen que posem els diners que el SOC no posa, quan el Servei
d’Ocupació de Catalunya i, per tant, el departament d’Empresa i Ocupació,
ens ha deixat penjats aquest any, 200 joves a la nostra ciutat. Cada any tenim
una oferta de 300 places a la nostra ciutat i aquest Ajuntament, pagant el 50%
amb el departament d’Ensenyament, hem pogut ofertar 100 places i les altres
200 que ens venien cada any del departament d’Empresa i Ocupació, encara
avui no tenim cap convocatòria sobre la taula.
Nosaltres com a ciutat, des de fa molts anys, paguem la meitat, no és la
nostra competència, però hem volgut fer-ho, paguem el 50% del que costen
els programes, aquest programes d’orientació i acompanyament als nostres
joves. En concret els PQPI, doncs estem fent un PQPI d’auxiliar de pastisseria
i fleca, un altre de vendes, un altre d’oficina i atenció al públic, un altre de
muntatge i manteniment d’equips informàtics i un altre d’auxiliar de reparació i
manteniment d’automòbils. Això ho fem a través d’una col·laboració entre el
departament d’Ensenyament i la Regidoria d’Educació i això ens costa, cada
any, 85.000 euros a aquest Ajuntament, no hauríem de gastar un duro, però
ho fem i ho fem de grat. El departament d’Ensenyament, afortunadament, ha
mantingut aquests programes, però els altres vuit que tradicionalment, els
altres vuit programes de qualificació inicial que ens atorgava el departament
d’Empresa i Ocupació, no sabem hores d’ara si els convocaran o no els
convocaran i, en aquests moments, tenim 200 joves que tradicionalment
ocupaven les places d’aquests programes, els tenim al carrer totalment.
Per tant, un departament, parlo d’Empresa i Ocupació, que per l’any 2013,
doncs ens ha deixat sense Programes de Qualificació Inicial, i un
departament, el departament d’Ensenyament, que pel curs, per l’any que ve
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2013, en redueix un milió d’euros els ingressos en educació, només a la
Regidoria d’Educació. Per tant, una ciutat que hem fet esforços i vostès ens
diuen avui que fem més esforços, una ciutat que no té les competències en
aquests programes i que està fent esforços, com li deia, 85.000 euros l’any
que paguem, però és una ciutat que no ens dol fer aquests esforços, perquè
veiem els resultats, el joves de l’ESO de la nostra ciutat, en quatre anys, han
passat del 70 al 78% de graduats en quart de l’ESO, i una bona part pujada en
la graduació és, precisament, en programes que fa aquest Ajuntament i que
paga aquest Ajuntament, sense tenir l’obligació.
En programes d’orientació i acompanyament, que li explico, hem orientat 153
joves aquest curs passat i a 103 els hi hem fet un itinerari personal formatiu,
hem gastat en aquests programes 70.000 euros, a través dels plans educatius
d’entorn. En programes d’atenció a la diversitat, per tant, un programa que
fem dins del pla educació d’entorn, que atent a 50 joves que difícilment
podrien graduar-se a quart de l’ESO i que afortunadament a través d’aquest
programa el 80% d’ells graduen, hem pogut atendre 50 joves més, gràcies a
aquest programa que li costa a l'Ajuntament 72.000 euros, graduen 40 joves
que difícilment en situacions de normalitat en els seus instituts podrien
graduar.
Per tant, no entenem aquesta moció i torno al principi, no sé si és una broma o
és una provocació, però el que aquest Ajuntament aporta precisament en el
que vostès demanen, ja és cada any 227.000 euros, i el que vostès aporten
en aquests moments, des del departament d’Empresa i Ocupació, per això, és
zero euros aquest any. Per tant, no entenem que ens demanen, ens demanen
que posem més diners, quan ens donen zero euros aquest any pels plans
educatius d’entorn, ens donen zero euros per a l’oficina municipal
d’escolarització, ens donen un 62% menys per les escoles de música, un 52%
menys per les escoles bressol, un 75% menys per les promotores escolars del
poble gitano, tenim 100 profes menys a infantil-primària a la nostra ciutat, amb
els mateixos alumnes que teníem l’any passat.
I, per tant, no sé quin país volen, no sé si l’educació per vostès no és
estructura d’Estat o sí que ho és, per nosaltres ho és i molt i, per tant, em
pregunto si vostès portant aquesta moció ens fan una broma, una provocació
o què ens fan, però el que tinc claríssim és que la bandera que vostès ara
aixequen i que diuen que només toca parlar d’aquesta bandera d’aquest Estat,
és massa curta per tapar totes les retallades que vostès estan fent a aquest
Ajuntament solament en matèria d’educació i cada regidor podria explicar el
seu compte. Per tant, lamento votar en contra, però crec que és una moció
que, torno a repetir, o ens la prenem com a broma o realment és una
provocació i a mi, evidentment, com ha pogut notar, m’ha provocat bastant
aquesta moció.
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Essent les 19.57 hores entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament del Partit Popular.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Doncs en el mateix sentit que les persones que
m’han precedit en l’ús de la paraula, també mostrar la nostra perplexitat
davant aquesta moció per part de Convergència i Unió. Però, a més a més,
també dir que també m’he sorprès al veure que falta un punt aquí, jo crec que
és un punt important. Demana moltes coses a l'Ajuntament de l'Hospitalet,
demanen incrementar el nombre d’especialitats i el nombre de cursos, però jo
he trobat a faltar aquí un punt i és un quart punt d’instar a la Generalitat de
Catalunya a atorgar de manera immediata i a recuperar les subvencions que
es donen per aquests programes des de la Generalitat de Catalunya. Vostès,
Convergència i Unió, proposen a l'Ajuntament de l'Hospitalet que faci un
esforç, quan vostès donen zero patatero amb el tema dels programes de
qualificació acadèmica.
Per tant, nosaltres faríem una esmena de les propostes que des de
Convergència i Unió plantegen al Ple i és incorporar un quart punt, instar a la
Generalitat de Catalunya a recuperar les subvencions que es donen per
aquests programes. En aquest sentit nosaltres, si vostès ho accepten,
nosaltres votaríem, evidentment, a favor d’aquest quart punt i ens abstindríem
a la resta. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, és evident, s’ha dit bastant, el Sr. Esteve
ho ha dit d’una manera, es podria dir potser d’una altra, però crec que ha
quedat claríssim. Jo estaria disposat a què aquesta moció es pogués votar
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canviant, en el primer punt, demanar a la Regidories d’Educació i Promoció
Econòmica, demanar a la Generalitat de Catalunya; que en el segon punt
s’inclogués demanar a la Generalitat de Catalunya i en el tercer punt també es
digués demanar a la Generalitat de Catalunya, per què, s’ha dit, és
l’administració responsable de fer aquestes polítiques.
Però dit això i malgrat creiem que està havent-hi una nova orientació per part
del SOC, creiem que està trigant massa i que mentrestant aquest curs ens
hem trobat, com bé deia el Sr. Esteve, amb una sèrie de nens i nenes que
després d’un procés de desescolarització o de fracàs escolar que, per cert el
SOC, en uns números molt optimistes, valorava en el 14%, quan tots sabem
que això no és així per les pròpies dades que tenim dels centres educatius. Dir
que, en aquest sentit, aquest any encara no hem tingut una resposta per part
del SOC, si bé és cert i creiem, com li deia, que s’està produint aquesta
modificació i creiem que això finalment, aquests programes aniran a parar a
ensenyament.
Per tant, creiem que malgrat la lentitud que estan demostrant vostès en
aquests tipus de programes en ajudes a les polítiques actives d’ocupació i a la
formació ocupacional en general, haurien de definir-se ràpidament en el
document d’estratègia que tenen, en el programa de desenvolupament de
polítiques actives d’ocupació, perquè el que no pot ser és que la resta
d’administracions, que són col·laboradores i que ja posem uns diners, ho ha
especificat molt bé el Sr. Esteve, poguessin comptar d’alguna manera i fer
programació del que realment tindrem, perquè al final potser no n’hi haurà
PQPI, però potser n’hi haurà algun altre programa, potser es faran des
d’ensenyament o potser es faran des del SOC, però tot això necessitem
saber-ho i a dia d’avui no ho sabem i, com vostès comprendran, és molt difícil
programar activitats i accions dirigides a aquest tipus de població en el que,
per cert, hi compartim l’esperit de la moció, en aquest sentit jo el comparteixo,
ho diuen i ho diuen amb encert, ens hem de preocupar d’aquest tipus de
alumnes que no acaben de superar els processos d’escolarització, perquè al
final el debat és d’un altre caire, el debat és quina societat tenim, quina gent
tenim, quins valors té aquesta gent i quines possibilitats d’ocupació i de futur
tenen aquesta gent.
Per tant, no els hi recolzarem la moció, en tot cas, canviant aquest afegitó per
demanar a la Generalitat de Catalunya, estaríem disposats a donar-li
recolzament, però suposo que això no serà l’esperit de vostès. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Mirin, anirem per parts i respondrem. Que el Partit
Popular digui que això és cosa i que hauria d’haver-hi un quart punt i posar
que el govern de la Generalitat hauria de fer-ho, està en el seu dret i és una
forma d’amagar el cap sota l’ala i fer veure que no se n’ha assabentat que el
govern del Partit Popular ha retallat el 57%, és a dir, més de la meitat, els
diners que s’han posat en matèria de polítiques actives d’ocupació. Ignorar
aquesta realitat, per part del Partit Popular, és una forma de fer veure que no
saben d’on vénen els mals, però ho puc entendre, perquè, al cap i a la fi, quan
una formació política causa aquesta sangria tan important, doncs és lògic que,
escolti’m, faci veure això no va amb mi i sap que el govern de la Generalitat i
per què no ho fa el govern de la Generalitat, aquí hi hauria de posar el govern
de la Generalitat. Però que Iniciativa per Catalunya carregui els neulers única i
exclusivament, jo ho puc entendre, que en part vostès, escolti’m, vulguin
també no donar més valor al que és l’eliminació del 57% del pressupost, per
fer aquestes polítiques actives d’ocupació i que ho citi però no d’allò, però que
no en digui ni una paraula, home, si us plau, home, si us plau.
Perquè la manca de recursos tots sabem d’on ve i, per tant, en aquest sentit,
home, escolti’m, jo puc admetre que vostès el to i la forma de dir-ho, jo li
agraeixo molt del representant del Partit Socialista, en el sentit de dir,
escolti’m, la matèria de fons nosaltres la recolzem, és un tema que ens hem
de preocupar de la gent d’aquesta edat, de 16 a 19 anys, que queden
despenjats, però escolti’m, hauríem de fer un esforç supletori. Escolti’m, puc
entendre que des del seu punt de vista hi hagi una lectura d’aquestes
característiques, nosaltres diem, hem de fer un esforç supletori i per això
demanem també, i ho he dit des d’un principi, inclús en aquelles
administracions que estrictament no els hi correspon, perquè el govern de
Catalunya té la desgràcia, per dir-ho d’alguna manera, que li correspon
executar les polítiques, però si no et donen els diners, és difícil fer-ho, per no
dir impossible.
I, per tant, com a mínim, home, escolti’m, que el Partit Popular dissimuli,
doncs vale, que dissimuli, perquè és clar, la culpa és molt lletja i no la vol
ningú, però, home, com a mínim la resta hauria d’haver-hi un reconeixement
d’on vénen les causes de la situació en la que ens trobem i em sembla que
aquest és un element que no volem obviar, si vostès volen obcecar-se amb el
tema, la Generalitat, la Generalitat, la Generalitat, allà vostès, cap problema,
la realitat és la que és, aquí hi ha una manca de recursos, és una població en
la qual hi ha una situació de dificultat i és en aquest sentit que la nostra
proposta pretenia sumar. Res més i em sembla que, com a mínim, el que ens
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podríem fer tots plegats és parlar explicant el conjunt de la realitat, perquè si
no el que es fa és no tergiversar-la, no fer una broma de mal gust, sinó
enredar i no dir absolutament la veritat, per no dir que es menteix. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, hi ha alguna paraula més? Sr. Ordóñez, vostè vol parlar? no? Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. En tot cas, li diria a la Sra. Borràs que els primers que han
oblidat l’Estat en aquesta moció, són vostès, perquè en els acords, que jo
vegi, no li han demanat a l’Estat que restitueixi aquest 57% d’ajut que li ha
restat a la Generalitat, vostès mateixos ja no ho demanen a l’Estat, primera
consideració. Segona, si l’Estat ha reduït el 57% en aquest programa, vostès
han reduït el 100%, per tant, alguna responsabilitat deuen tenir també en
aquesta reducció.
I, per tant, jo li diria això, no he dit cap mentida, quan parlava dels zero euros
dels departament d’Empresa i Ocupació pels PQPI a la ciutat, és veritat; quan
parlava dels zero euros del pla educatiu d’entorn, és veritat; quan parlava dels
zero euros per a l’oficina municipal d’escolarització, és veritat; quan parlava
que ens han passat la música de 600 euros per alumne a 230 i aquest any
encara no sabem què ens donaran, és veritat; quan parlava que les escoles
bressol han passat de 1.800 a 875 euros de subvenció per alumne, és veritat;
m’he deixat, per cert, que han deixat de convocar les beques per a les famílies
amb menys recursos, per entrar a les escoles bressol, això m’ho he deixat i
quan han reduït el 75% de l’aportació al programa tan imprescindible per al
barri del Gornal, que és les promotores d’escola del poble gitano, perquè evitin
l’absentisme dels nens d’ètnia gitana per anar a l’escola, és absolutament
veritat.
I he dit una altra veritat, en aquest Ajuntament només la Regidoria d’Educació
i em consta que la Regidoria de Promoció també destina molts diners, només
la Regidoria d’Educació destina 227.000 euros a aquests programes que no
ens tocaria fer, però que no som tan irresponsables i mai ho serem, de deixarlos a zero. I, per tant, entenc que aquest Ajuntament, si vostès consideren que
no han de demanar a l’Estat aquest 57%, perquè no ho demanen a la moció,
no crec que ens puguin demanar a aquest Ajuntament que supleixi les
mancances de la Generalitat.
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Sí, doncs per contestar a la portaveu de Convergència i Unió. En primer lloc
dir que, evidentment, governar és prioritzar i, pel que veiem, el govern de la
Generalitat prima i prioritza totes aquelles polítiques que després li fan
campanya al carrer, per tant, jo lamento que hi hagi subvencions per Òmnium
Cultural o per l’Assemblea Nacional de Catalunya, però en canvi no hi hagi
subvenció pels nens i nenes de 16 a 18 anys, aquí a la ciutat de l'Hospitalet,
que volen reinsertar-se laboralment i que no poden, per tant, governar és
prioritzar, però el govern de la Generalitat només prioritza el cos del
nacionalisme. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL
Bé, no, jo crec que s’ha dit gairebé tot, però sí al menys dir-li que això és una
realitat, el que deia el Sr. Esteve, aquest any no hem rebut cap finançament
pel programes PQPI, no vol dir que d’aquí al que queda pel final d’any no es
puguin rebre, no ho sé, en aquest moment això ha estat així. Però és que a
l’any 2011, que no hi havia aquesta, que el govern de l’Estat no havia rebaixat
aquest 57% de polítiques actives d’ocupació, la rebaixa que vam tenir en
aquest municipi, va ser exactament el 57%, municipis com Barcelona es va
veure afectat en un 5 o 6%, municipis com el d’Hospitalet es van veure
afectats en un 57%. Per tant, la realitat és la que ens diuen els números,
malgrat tot, jo estic convençut que el SOC, mitjançant les polítiques que està
desenvolupant, pot arribar a acords amb nosaltres, nosaltres hi posem,
aquesta ciutat hi posa mitjans, tant des de Promoció Econòmica, com des
d’Educació, i la nostra voluntat és continuar fent-ho així, perquè crec que, a
més, és la nostra obligació com a responsables públics. Malgrat tot, les dades
que ha donat el Sr. Esteve a dia d’avui, són les que són, no hi ha d’altres.

…/…

170

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs, per anar acabant.

SRA. BORRÀS
Sí, per finalitzar, molt ràpidament. Dos comentaris, si em permeten, cert, la
moció no ho posa, però vostè sap que per primera vegada s’ha fet una
demanda del govern de l’Estat, en aquesta matèria i, per tant, si volen, és
d’aquells elements que s’hi pot afegir, però el que és important és el que ha fet
el govern de Catalunya, que és no fer una sol·licitud només dels diners que
creiem que ens pertocaria, sinó de fer una demanda al govern de l’Estat, això
per una banda.
I després, no ens equivoquem, evidentment, en aquest país, com en tots,
s’han de donar també diners en l’àmbit cultural, perquè no, i perquè no a
Òmnium Cultural, nosaltres se’ns dubte preferim que els diners a les
fundacions i a l’àmbit cultural vagi a Òmnium Cultural, que no allò que ha fet el
Partit Popular, que és donar-ho a la Fundació Francisco Franco. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Passem a les mocions de Plataforma per Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 19, 20 i 21;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 19.- PER IMPULSAR LA REINCORPORACIÓ DE JOVES DE 16 A
19 ANYS AL SISTEMA EDUCATIU. Ha estat rebutjada amb 23 vots en contra
dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas,
Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i
dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 3 vots favorables
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; assistents presents
en el moment de la votació.
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MOCIÓ 20.- PER AMPLIAR LA SUBVENCIÓ DE L’IBI.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

MOCIÓ 21.- SOL·LICITANT LA BONIFICACIÓ DEL PAGAMENT DE
IIVTNU( PLUSVÀLUA) A LES FAMÍLIES OBLIGADES A ENTREGAR EL
SEU HABITATGE HABITUAL ALS BANCS.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Plataforma per Catalunya, números 22 i 23, es produeixen les intervencions
següents:

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

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Plataforma per Catalunya traemos al Pleno dos
mociones, en la primera de ellas lo que solicitamos es la instalación de
desfibriladores en centros deportivos municipales y edificios públicos de esta
ciudad. Hay que tener en cuenta que en Cataluña los ataques del corazón
causan entre 3.000 y 4.000 muertos anuales y que está calculado que una
persona que sufre un infarto no sobrevive más de 10 minutos después de
sufrir el ataque, si no recibe una descarga eléctrica con un desfibrilador y que
cada minuto de demora en la atención reduce las posibilidades de
supervivencia en un 10%.
Hay que tener en cuenta que hay un número importante de estas paradas
cardíacas que surgen de manera inesperada en población joven, mientras
practican deporte, y también hay que tener en cuenta que los desfibriladores
automáticos que pedimos que se instalen, pueden ser utilizados por personas
que no se dediquen a la profesión sanitaria, con lo que sería bastante fácil su
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uso. También tenemos que tener en cuenta que tenemos mucha población de
avanzada edad en Hospitalet y consideramos que ante un ataque al corazón,
la existencia de un desfibrilador cerca sería una gran posibilidad para
ayudarles a salvar la vida.
La otra moción que traemos es una moción un poco relacionada con la
primera que veíamos, traemos una moción contra la secesión y traemos una
moción contra lo que sería lo que piden algunos grupos de la independencia
de Catalunya y lo intentamos traer de la manera más aséptica posible. Una
moción que pueda ser defendida y aprobada por todos aquellos grupos y
partidos políticos que consideren que Cataluña forma parte de España,
independientemente de la visión que tengamos del Estado, sea centralista,
sea federalista o sea de reclamación de derechos forales, como es nuestro
caso.
Una moción que, como defendería Joan Cortada, diría que los catalanes nos
sentimos hermanos del resto de los españoles y deseosos de pertenecer a la
nación española y que, como él defendía, sería difícil o más bien imposible
hallar en nuestros tiempos una nación compuesta de elementos tan
heterogéneos como la nuestra. Hospitalet sería un claro ejemplo de la unión
de pueblos ibéricos, como defendía Enric Prat de la Riba, ya que ha sido una
ciudad de acogida de andaluces, extremeños, asturianos, gallegos, etc. En
definitiva ha sido una ciudad de acogida de nuestros hermanos de todas
partes de España.
Hermanos a los que la radicalización del independentismo nos quiere
enfrentar, presentándolos como extranjeros en su propia tierra.
Independentistas que hasta ahora se han dedicado a falsear la historia de
Cataluña, manipulando hechos históricos como los de 1714 o mintiendo sobre
personajes de la historia de Cataluña, como el mismo Enric Prat de la Riba,
Rafael de Casanovas o Jacint Verdaguer, y que ahora, como sus argumentos
han quedado demostrados como mentiras, quieren engañar con el falso y
además muy egoísta argumento, del teórico bienestar económico que nos
aportaría la independencia de Cataluña.
Argumento, el económico, totalmente falso en la economía globalizada que
vivimos hoy en día, además, repetimos, de egoísta. Luego qué vendría si nos
acogemos a este argumento, expulsar a ciudades como Hospitalet, Santa
Coloma, como Badalona, porque son más pobres que el resto de Cataluña y
necesiten más ayudas. Argumentos que muchas veces se fundamentan en
declaraciones que hacen políticos o periodistas, con una visión excesivamente
centralista del Estado, políticos tanto de izquierdas, como de derechas,
políticos centralistas que han existido toda la vida y que flaco favor han hecho
a nuestro país.
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Dir-li als polítics centralistes que ni som castellans, ni ho volem ser, la nostra
forma de ser espanyols és ser plenament catalans. Com va dir en Cristòfol
Despuig, ja allà al 1547, aquesta província, Catalunya, no tan sols és
Espanya, més, és la millor d’Espanya. Parlar en català per nosaltres és un
orgull i no és parlar en un dialecte del castellà, com diuen alguns ignorants, és
parlar en una llengua hispànica, llengua en la qual van escriure Joan Maragall,
va escriure l’increïble Oda a la Pàtria, del qual volíem destacar quan diu:
“Escolta Espanya la veu d’un fill que et parla en llengua no castellana; parlo en
la llengua que m’ha donat la terra aspra: en aquesta llengua pocs t’han parlat;
en l’altra, massa.”
No volem que aquest independentisme que vol enfrontar a germans, creixi i
germini d’odi tant a una banda, com a l’altra de Catalunya, ni volem que el
centralista absurd i sense rigor històric també creï odi. Com hem dit abans, no
som ni separatistes, ni separadors i repetirem fins a la sacietat que la nostra
forma de ser espanyols, és ser plenament catalans. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votarem en contra de la primera moció i m’explico. És una moció
que ha vingut ja alguna vegada a aquest Ple, estem d’acord en el..., jo m’he
expressat així d’altres vegades, pels diferents grups polítics, al llarg dels últims
tres o quatre anys, estem d’acord amb el sentit de la moció, el que passa és
que entenem que en la seva exhaustivitat posar-ho a la pràctica, doncs no és
factible o no és possible, com a mínim en un moment immediat. Entenem que
entre allò que demana la moció, que és que s’instal·lin desfibril·ladors en tots
els centres esportius municipals i que no n’hi hagi en cap d’ells, jo crec que hi
ha un recorregut, que entenem que és el que està fent aquest govern i aquí és
on ens hem de trobar, és a dir, donar el servei, però és difícil portar a terme,
per les raons que hem explicat d’altres vegades, a tot arreu.
Dit això, havíem..., recordo que havíem encetat una mena de comissió que
havia de resoldre una mica el tema i que em sembla, si no m’equivoco o no
em falla la memòria, que presidia o portava a terme la Sra. Borràs fa temps.
No sé si això a l’acabar el mandat ja ha canviat de competències, però no sé
com va quedar al final aquell debat, perquè precisament teníem aquest sentit
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de dir cóm hem de fer, perquè realment en tots els centres esportius
municipals que hi ha és impossible aquesta exhaustivitat, però sí que entenem
que és el que pensem que està fent el govern, sí que entre aquest tot i el no
res hi ha un camí a recórrer que hem de recórrer.
I la segona moció, votamos en contra también, me remito a los argumentos
que daba en la primera para abstenerme, en esta claramente en contra,
porque creemos que Cataluña será lo que quieran los catalanes y las
catalanas que sea, por tanto, ahí no tenemos apriorismos, cuando toque el
momento de decidir, nosotros diremos la nuestra, pero lo que decidamos entre
todos que sea, en un sentido claramente aséptico, usted que hacía referencia
a la asepsia, pues en un sentido aséptico, sin apasionamientos, lo que
decidamos entre todos ser y lo que queramos y debemos también escuchar
del resto de España que quieran que seamos, pues ahí yo creo que hay
partido, digamos, y que debe haber diálogo y que hay recorrido para
entendernos entre todos y todas, si la voluntad es la del entendimiento.
Pero yo diría que, bueno, es un tema complicado, que a ver si entre todos no
vamos a hacer un pan como unas ostias, porque claro, si me permiten la
expresión, porque, a ver, si a nosotros que somos mayoritariamente
federalistas, nos van a tener que hacer decidir entre una monarquía federal
española, si me permiten la broma, entre una monarquía federal española y
una república socialista catalana, pues nos lo van a poner un poco difícil. Por
tanto, pues eso, yo creo que pongamos entre todos un poco cordura y
sobretodo respetemos el sentido democrático y que sea el pueblo el que hable
y sea el pueblo el que decida lo que quiera ser, porque ya somos grandecitos
para hacerlo.

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

SR. PÉREZ
Sobre la moció dels desfibril·ladors, nosaltres volem remetre’ns al que es va
aprovar en el Ple de gener de 2009, on els grups del Ple de llavors van
aprovar tots a favor de la distribució de desfibril·ladors a la ciutat, en el sentit
que es faria un estudi i mitjançant aquest estudi es valorarien les condicions
tècniques, etc, de tot això. Penso que ja han passat molts anys, que aquest
estudi sembla que ha quedat aigualit, pel que ha comentat el regidor i
nosaltres, perquè això continuï cap endavant i com que estem a favor del fet
que a tots els poliesportius, com a mínim, hi hagi un desfibril·lador automàtic,
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ens ve a la memòria els casos recents d’aturades cardíaques que ha hagut en
esportistes, doncs nosaltres aprovarem, estarem a favor de la moció de
Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
De l’altre, Sra. Borràs?

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Crec que ens hem posicionat clarament en l’altra
moció, nosaltres creiem que aquest país té el dret a decidir i, per tant, el que
creiem és que s’ha de donar la llibertat, la democràcia i la veu a la gent i això
s’ha de fer sense por. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Entenc que vota en contra.

SRA. BORRÀS
En contra, of course.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Votamos a favor de la moción contra la secesión,
evidentemente. Y sobre la moción de instalación de desfibriladores, indicar
que fue el Partido Popular el que, el 27 de enero de 2009, presentó una
moción en ese sentido, fue aprobada por unanimidad, lo que se aprobó es que
el Ayuntamiento de Hospitalet elaborara en el término de un año, un informe
sobre la viabilidad de la instalación de desfibriladores en las instalaciones
deportivas. Un año es en 2010, estamos en el 2012, yo no sé quién es el que
se ha dormido en los laureles, a quién se lo hemos encomendado, no sé si
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está junto con el Plan Local de Seguridad, que están juntos durmiendo no sé
dónde, pero aquí se aprueban cosas y aquí nadie hace nada.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del govern, Sr. Cristian Alcázar, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Jo per a la moció número 22, que fa referència a
la secessió, repetir el que han plantejat els companys del grup d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el grup de Convergència i
Unió, nosaltres estem, evidentment, pel dret a decidir, la nostra posició i
proposta ja ha quedat reflectida en la moció que hem presentat i, per tant,
votarem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Cristian Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Sí, gracias Alcaldesa. En relación a la moción que presenta Plataforma per
Catalunya, respecto a la instalación de desfibriladores, anunciar el voto
negativo del grupo municipal socialista, no sin antes hacer algunas
consideraciones y un anuncio al final en forma de compromiso por parte del
gobierno de la ciudad.
La primera consideración, es que la actual legislación y concretamente el
Decreto 82/2010 de la Generalitat de Catalunya, que regula de forma muy
exhaustiva la instalación y los espacios donde deben haber instalados estos
dispositivos electrónicos automáticos, los DEAS, y que es seguramente es
una de las más avanzadas de toda España, no nos obliga, en este momento,
a la instalación de estos aparatos en los espacios que propone en la moción.
Si fuese así, si obligase, esté usted seguro de que ya estarían instalados,
porque el Ayuntamiento cumple con la normativa vigente, sobre todo en lo que
tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos y de los propios trabajadores
municipales.
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La segunda consideración es que aún así, aunque el decreto no nos obliga, es
cierto que especialmente en el ámbito de las instalaciones y las actividades
deportivas, hace tiempo que sobrevuela el debate sobre la necesidad de que
todas esas actividades estén cardioprotegidas, porque la propia naturaleza de
la actividad, conlleva un cierto riesgo superior para que se produzcan paradas
cardiorespiratorias por fibrilación ventricular, que es la denominación concreta,
sobrevenidas o también que tengan como consecuencia de diferentes
cardiopatías desconocidas en el individuo. Y está demostrado también, y
usted en la moción hace referencia a distintos datos que son reales, que la
respuesta rápida ante estas situaciones y el uso adecuado de desfibriladores
puede salvar muchas vidas.
La tercera consideración y es que en el ámbito de las actividades deportivas,
pero también en el ámbito laboral, gran parte de las cardiopatías se podrían
detectar y prevenir si todos los deportistas y todos los trabajadores se
sometieran a las revisiones médicas oportuna y, por tanto, ahí también hay un
camino por recorrer. En el ámbito deportivo se han dado muchos pasos y se
han dado, año tras año, gracias al compromiso de los propios deportistas, de
las entidades deportivas, de las federaciones y de las autoridades sanitarias y,
por tanto, se va en el buen camino. Y en el ámbito laboral, pues cada día son
más los trabajadores y trabajadoras que pasan esas revisiones médicas, pero
en todo caso creemos que deberían ser todos, para precisamente poder
prevenir, porque como en cualquier enfermedad, la prevención es siempre
más efectiva que la reacción. Y no lo digo por justificar nada, sino
simplemente porque creo que debemos ser responsables, incentivar la
prevención y no generar tampoco falsas esperanzas.
Y cuarta consideración y última, que en un momento de complejidad
económica como el actual, y lo hemos dicho en diversas ocasiones, es tiempo
de priorizar. Y evidentemente este gobierno y el grupo municipal socialista,
prioriza la garantía de la salud de los ciudadanos y ciudadanas de l’Hospitalet
y está dispuesto a tomar las medidas que estén en nuestras manos, para
hacerlo.
Dicho esto, por tanto, decirle que el voto en contra no es tanto por no estar de
acuerdo con gran parte de lo que ustedes plantean, ni por menospreciar, ni
mucho menos, las evidencias científicas que aconsejan la instalación de
desfibriladores, ni tan siquiera por no ser receptivos a la sensibilidad social
que existe sobre este tema, sensibilidad justificada y que como gobierno y
grupo político compartimos. Votamos en contra, básicamente, porque lo que
usted solicita en esta moción, en una gran parte ya está en marcha en nuestra
ciudad y en los próximos meses los ciudadanos y ciudadanas de l’Hospitalet
lo podrán comprobar.
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Así, el compromiso del gobierno de la ciudad, les decía que acabaría con un
anuncio en forma de compromiso, es que el próximo 1 de enero de 2013, los
primeros días del año, las instalaciones deportivas de la ciudad, incluyendo
los polideportivos, incorporen un DEA, un desfibrilador, que cumpla con todos
los requerimientos que establece la normativa vigente y que, por tanto, haya el
registro del equipo ante las autoridades competentes; se haga el
mantenimiento, el control y la actualización de esos equipos; exista un servicio
médico para analizar la información almacenada en los DEAS, en caso de que
tengan que ser utilizados, esperemos que no; que la señalética de esos
aparatos sea adecuada; que exista la contratación también de los seguros de
los propios equipos y del seguro de responsabilidad civil para hacer frente a
los posibles sucesos que se den; que exista también la homologación y la
obtención de los certificados de calidad correspondientes; y muy importante,
que se haga la formación obligatoria y adecuada para las personas que
puedan ser responsables de su uso, en cada una de esas instalaciones.
Y, por tanto, el Presupuesto del año próximo, en el que, como se pueden
imaginar, llevamos ya unos meses trabajando, incorporará las partidas
necesarias para hacer frente a la instalación de esos desfibriladores en
nuestras instalaciones deportivas y el proceso de contratación de esos
desfibriladores está a punto también de ponerse en marcha, después de un
tiempo de trabajo por parte de los técnicos municipales, para cumplir ese
compromiso de disponer de esos aparatos instalados el próximo enero.
Respecto al resto de edificios municipales, Sr. Ordóñez, decirle que yo creo
que además de la priorización económica que le decía en una de las
consideraciones, hay también una priorización de la lógica y del cumplimiento
estricto de la legalidad y, por tanto, lo razonable es instalar esos aparatos en
aquellos espacios donde el tipo de actividad que se realiza suponga un riesgo
añadido a la actividad normal o una alteración considerable de las constantes
vitales y, en última instancia, siempre donde obligue la legislación.
Por tanto, en todo caso, creo que lo realmente importante y destacable es que
a partir del 1 de enero de 2013, esta ciudad tendrá sus instalaciones
deportivas protegidas por desfibriladores y entonces sí podremos decir que
l’Hospitalet es una ciudad cardioprotegida. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Lamentamos profundamente que se hayan votado en contra las mociones, la
moción de la instalación de desfibriladores, podemos compartir
completamente que en el tema del corazón lo más importante es la
prevención, pero bueno, este compromiso que ustedes acaban de adoptar,
me alegro que sea así, pero lo veo realmente mucha casualidad que justo sea
cuando traemos esta moción. Pero bueno, usted hablaba a veces de obligar,
nosotros no estamos obligando a nadie y lo que más quiero destacar, es
cuando me hablan de la situación de priorización, priorización lógica de dónde
van los recursos, cuando haya una persona de Hospitalet que tenga un
ataque al corazón al lado de un edificio público, coge y le dice usted que
prefiere enviar 7.000 euros a plantar palmeras en Marruecos, en Dafnur, que
no ponerle un desfibrilador, eso nosotros no compartimos que sea priorizar.
Pero bueno, lamentamos mucho.
A Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa si decían que en
la moción están de acuerdo en una parte y que no tendría que ser en todos
los edificios, pues lo podían haber dicho y se puede llegar a un acuerdo. No
nos creemos sus palabras, porque nosotros creemos más bien que ustedes
votan en contra porque lo traemos nosotros, lo trae el grupo municipal de
Plataforma per Catalunya.
Sobre la moción de la secesión, entendemos perfectamente el voto negativo
de Convergència y no entraremos ya en que su programa en ese sentido es
completamente distinto al nuestro. Lamentamos mucho también el voto en
contra del Partido Socialista e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, ya que han demostrado una gran incoherencia diciendo que,
bueno, que han presentado su posicionamiento. Usted Sr. Belver nos hablaba
de preguntas claras o hablaba de preguntas claras cuando hablaba con el
grupo de Convergència i Unió, pues nosotros aquí hacemos una afirmación o
una pregunta muy clara, y es si ustedes están contra la secesión o no, y esto
se ve en la pregunta, ustedes votan que no.
Sobre lo que ha dicho el grupo de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa, decir más o menos lo mismo, que no tiene sentido que se
abstengan en la primera y voten en contra a esta, seguimos creyendo que
ustedes, con la poca lógica que les suele competer, votan en contra de esta y
no son capaces de abstenerse, que me parecería razonable según su
posición ideológica, simplemente porque la trae el grupo municipal de
Plataforma per Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna paraula més? Sr. Salmerón, volen contestar,
Convergència i Unió, PP, Sr. Cristian Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Sí, muchas gracias Alcaldesa. Yo, Sr. Ordóñez, de verdad que me alegro que
no compartamos el sistema de prioridades, es decir, me preocuparía mucho
que mi grupo político y personalmente yo, compartiésemos sus prioridades y
sus valores. Seguramente usted depende de dónde se sea, le da igual si
alguien se muere o no se muere y, por tanto, bueno, qué quiere que le diga,
para mí todo el mundo tiene derecho a tener oportunidades y lo que hace este
Ayuntamiento con la política de cooperación, que es a la que usted hace
referencia, es intentar, de una manera global, que todo el mundo tenga
oportunidades para salir adelante. Y, como usted comprenderá, la aportación
económica que se realiza a los planes de cooperación que apoya el
Ayuntamiento, en comparación con todo el resto de recursos que destinamos
a dar cabida y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos de
Hospitalet, es, como ya se ha explicado en muchas ocasiones, bastante
ajustada. Pero lo hacemos porque realmente tenemos claro cuáles son
nuestros valores y qué modelo de sociedad, no sólo en Hospitalet, sino a nivel
global, defendemos. Yo me alegro de que no la compartamos, evidentemente.
Dicho esto, nada garantiza, es decir, aunque tuviéramos un desfibrilador en
cada esquina de esta ciudad, eso no garantiza que una persona que tuviera
una parada cardio-respiratoria pudiera sobrevivir a ella, porque esos
desfibriladores no funcionan igual en todo tipo de paradas cardio-respiratorias
y, por tanto, es el propio desfibrilador automático el que decide de manera
inteligente, entre comillas, si aplica la descarga o no, en función del proceso
que se está produciendo en el corazón. Por tanto, oiga, no levante usted
falsas esperanzas, ni aunque tuviéramos un desfibrilador en cada esquina de
esta ciudad, podríamos acabar con todas las muertes por parada cardiorespiratoria.
Y, repito, es mucho más efectiva la prevención, muchísimo más efectiva la
prevención, la prevención en cuanto a la detección de esas cardiopatías, en
cuanto al tratamiento a través de una dieta sana y equilibrada y de la práctica
deportiva, por tanto, creo que, más allá de las consideraciones demagógicas
sobre la política de cooperación del Ayuntamiento, está claro el compromiso
del gobierno de instalar estos desfibriladores.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Por supuesto me alegro de no compartir sus valores y que no sólo sea en
cooperación, sino que me alegro también de no compartir valores como pagar
sueldos de 100.000 euros y no instalar desfibriladores. Me alegro, me alegro
básicamente porque hay una gran diferencia y es verdad, nosotros somos la
resistencia, nosotros somos la trinchera, nosotros somos el sol de un día
después de la tormenta, nosotros somos 3.000 almogávares contra 30.000
bizantinos, nosotros somos el viejo tercio de Sarmiento defendiendo
Castelnuovo contra los turcos, ustedes son las subvenciones, los 30 años de
glorioso capitalismo, la endofóbia, SOS racismo, los Millet, los Palau, la casta,
la droga y el dinero como sociedad, nosotros somos un bebé recién nacido,
somos la sonrisa de una joven y el vecino de toda la vida, vosotros sólo sois el
odio y sólo sois el odio frente a nuestra alegría, por supuesto vosotros sois
Persia y nosotros somos Esparta, esa es la diferencia de valores.

SRA. ALCALDESSA
A veure, el debat s’ha acabat, si hi ha alguna al·lusió molt puntual, si
consideren que han estat al·ludits.

SR. ALCÁZAR
Sí, muy rápidamente, Sr. Ordóñez, me ha recordado usted ahora, con tanta
evocación poética, a lo de la niña de Rajoy, es decir, usted ha hecho una
excursión que digo, esto va a acabar con la niña de alguien, somos la sonrisa,
somos…, por mucho que lo disfracen de poesía, ustedes son simplemente
populistas, demagogos y xenófobos y eso lo tiene muy claro la gran mayoría
de la ciudad de Hospitalet. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Sí, muy breve, por alusiones, porque nosotros hoy hemos sido muy
comedidos en la respuesta, pero está claro que tiene una especial fijación el
Sr. Ordóñez con nosotros. A ver, Sr. Ordóñez, ya solo nos faltaba que usted
se nos pusiera lírico, lo último que nos faltaba es que usted se nos pusiera
lírico y se nos pusiera poético, habíamos oído casi de todo por parte de usted,
está claro que no, esta faceta lírica suya que suena tanto a Don José María
Pemán, pues eso no lo habíamos escuchado nunca todavía en este Pleno,
pero bueno, usted nunca deja de sorprendernos. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, ya para finalizar.

SR. ORDÓÑEZ
No, más que nada como los turnos habían acabado, bueno, la verdad es que
en esta alusión realmente aquí no había nombrado al grupo de Iniciativa, lo
había nombrado sólo en la posición sobre sus mociones.
Sr. Alcázar, diga lo que diga, usted tiene todo el derecho a opinar sobre
nuestro grupo político, por supuesto, y yo tengo todo el derecho a opinar
sobre su grupo político, por tanto, eso que dice que la mayor parte de la
ciudad, lo que no tiene derecho es a poner en boca de la gente, lo que piensa
la mayor parte de esta ciudad. Mire y si hay gente que cree que somos todo
eso, pues bueno, a lo mejor hay gente que sigue queriendo votar eso y usted,
yo le doy todo el derecho a que opine como quiera, pero también hay 7.000
personas de esta ciudad que han votado a nuestro grupo municipal, por tanto,
es una realidad y entonces hay que aceptar la democracia y es así, como yo
acepto que ustedes son el partido mayoritario, pero bueno, ya sabemos que
les duele que haya un grupo como el nuestro que diga las verdades, mientras
todo el mundo las quiere ocultar muchas veces, pero va a seguir siendo así.
Y, Sr. Salmerón, no pasa nada, hoy me ha dado la vena lírica, sí es verdad
que, como dice usted, habrá muchas cosas que no han visto, les queda
mucho, aún les queda mucho por aguantarnos y quédense sentaditos, porque
esto es la democracia, tampoco a nosotros nos gusta que ustedes estén ahí.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 22 i 23; adoptantse els següents acords:
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MOCIÓ 22.- CONTRA LA SECESIÓN. Ha estat rebutjada amb 18 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots favorables
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 23.- PER LA INSTAL·LACIÓ DE DESFIBRIL·LADORS. Ha estat
rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple de 25 de setembre de
2012 pel grup municipal del Partit Popular, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que vau formular en la sessió plenària del
25/09/2012, i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en
relació amb quan funcionaran les oficines del Cementiri, us comunico que el
proper dia 1 de novembre de 2012 la brigada municipal de Cementiri ocuparà la
part de l’edifici destinada a les seves activitats, que representa a prop d’un 70%
del total construït. A la planta baixa s’oferirà un servei d’informació on es
realitzaran diverses gestions amb els usuaris.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 39453, de 18 de setembre de 2012, consta a la Secretaria
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General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 39453 i de data 18/09/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de fos contestada en el darrer Ple Ordinari
que es va celebrar el dia 25/09/2012 i de la que es va demanar ajornament, en
relació a” ...Plaça Europa cada vegada son més utilitzades les estacions de
transport públic tant la Renfe com els FGC, del barri del Gornal...”
Resposta:
La proximitat de la Plaça Europa no ha modificat els usuaris dels mitjans de
transport referits, de fet el percentatge oscil•la entre el 11 i 12% del total de
viatgers de l’estació diàriament (250 a 290 usuaris de l’estació) el que ens dona
una quota aproximada de 30 passatgers diaris que fan el transbordament. Aquest
passatgers tenen destinacions diverses a la xarxa i en dies significatius de forta
demanda de l’estació de Plaça Europa no s’observa cap increment de viatgers
des de l’estació de Gornal.
El transbordament a l’actualitat esta completament senyalitzat en l’estació de
FGC, inclòs amb un plànol explicatiu de la ruta per fer-ho i creiem que és possible
millorar-la en la estació de RENFE. Sense oblidar que ambdues estacions es
troben en una línia de visualització directa.
Per tant es considera que la informació actual és adequada en la seva globalitat,
vistes les condicions abans explicitades. I que es demanarà a l’operadora RENFE
que millori les indicacions que existeixen a la seva estació, incorporant un plànol
com el que existeix en FGC.
Ben atentament,”

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

Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 11
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 19, 27 i 28
de setembre i 2, 3, 5, 8i 10 d’octubre de 2012 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
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1.-RGE núm. 39781, de 19 de setembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 d’octubre de 2012.
Sol·licitem conèixer les funcions que desenvolupa el cap de negociat de recursos
culturals, adscrit al Negociat de Festes i Difusió Artística, dins la Coordinació de
Cultura.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells i Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 39781, de data 19 de setembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 d’octubre de 2012, en relació a “conèixer les
funcions del negociat de Recursos Culturals”.
Us informo que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de març de
2012, va aprovar la nova estructura orgànica i funcional de l'Ajuntament.
El Negociat al que vostè fa referència ha substituït l’anterior Negociat de Festes i
Difusió Artística, que desapareix.
D’altra banda, els organigrames municipals es poden consultar a la Intranet
municipal.
Cordialment,”

2.- RGE núm. 40826, de 27 de setembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 d’octubre de 2012.
Este regidor y su grupo político solicitan conocer la fecha de finalización de la
concesión del complejo deportivo l’Hospitalet Nord a la empresa Eucagest.
Asimismo solicitamos conocer qué medidas se han tomado o se piensan tomar para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones legales en lo relativo a la transparencia
contable.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Joventut i Esports, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 40826 i data 27de setembre de 2012, que s’havia de
contestar en el Ple Municipal de.23 d’octubre en relació a “QUINA ÉS LA DATA DE
FINALITZACIÓ DE LA CONCESIO DEL COMPLEX ESPORTIU L’HOSPITALET
NORD PER L’EMPRESA EUCAGEST I LES MESURES A FI D’ASSEGURAR EL
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS LEGALS EN QUAN A LA TRANSPARÈNCIA
COMPTABLE” i de la qual us vaig sol·licitar prorroga.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 40827, de 27 de setembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 d’octubre de 2012.
Vecinos de la calle Marti Blasi comentan que en el último tramo entre C/ Font y C/ I.
Moncunill el pavimento se mueve al paso de los vehículos. Este hecho puede
comportar que algún elemento se suelte y provoque algún incidente a las personas
que transitan por este tramo de calle.
Por todo ello solicitamos conocer si se piensa tomar alguna medida de
aseguramiento del pavimento, atendiendo que hace relativamente poco se reformó
esta calle.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 40.827 i data 27 de setembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 d’octubre de 2012, en relació amb el
paviment de l’últim tram entre el carrer Font i el carrer Enginyer Moncunill, us
comunico que al carrer Martí Blasi es van realitzar obres de millora com a part de les
actuacions de “CAMÍ ESCOLAR SEGUR”, dutes a terme en diferents carrers del
nostre municipi. Aquest desperfecte, ja detectat pels nostres tècnics municipals, és
degut a un “vici ocult” durant l’execució de les obres i, per tant, la reparació li
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correspon a l’empresa adjudicatària d’aquestes, la qual ja té planificada l’actuació de
reparació.”
4.- RGE núm. 40828, 27 de setembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 d’octubre de 2012.
En relación a la mezquita (o centro de culto, oratorio… o el nombre que se le quiera
dar) situada en la Av. del Bosque solicitamos conocer:
1.- Si cumple con la vigente Ley de centros de culto.
2.- Si tiene la oportuna licencia municipal de apertura y uso de los centros de culto
3.- Dadas las quejas de los vecinos de este tramo de calle solicitamos conocer qué
medidas se están tomando o se piensan tomar para evitar molestias a los vecinos.
4.- El aforo máximo del local
5.- Si cumple con la normativa legal en lo que concierne a las condiciones de
seguridad, salubridad y accesibilidad
6.- Si se ha requerido o se piensa requerir a los responsables de este centro para
evitar los impactos derivados de la acumulación de personas en sus accesos
7.- Si se va a instar a este centro de culto a cumplir con las medidas adecuadas de
aislamiento acústico para evitar molestias al exterior.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 40828 i de data 27/09/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23/10/2012 en relació a ”..en relación a la Mezquita situada
en la Av. del Bosque...”
Resposta:
Con vostè sap, la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, va establir
després de molts canvis i debats al Parlament de Catalunya, l’anomenada, llicència
municipal d’obertura i ús de centres de culte, tal i com s’estableix a la llei, aquesta no
té per objecte sotmetre l’activitat religiosa com a tal a cap mena d’autorització o
permís, sinó garantir que els locals on es realitzin aquestes activitats comptin amb
unes condicions tècniques adequades i proporcionades al tipus d’activitat que s’hi ha
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de desenvolupar i a l’hora facilitar la llibertat de culte, entesa com un dret humà bàsic
reconegut en totes les convencions internacionals
Tot i així, no va ser fins la entrada en vigor del decret 94/2010, de 20 de juliol, de
desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, que van
quedar establertes reglamentàriament les condicions tècniques i materials mínimes
de seguretat, salubritat, accessibilitat, protecció acústica, aforament, evacuació i per
evitar molèsties a terceres persones que han de complir els llocs de culte de
concurrència pública.
L’Associació Cultural Al Hudà amb adreça a la avinguda del Bosc, 41, va presentar el
3 de març de 2009 la documentació necessària i el projecte per a la sol•licitud de la
llicència municipal d’obertura i ús de centres de culte. El 20 de juliol de 2011
mitjançant resolució l’ Ajuntament de L’Hospitalet va concedir l’esmentada llicencia.
Així doncs, en resposta a la seva pregunta, tal com estableix disposició transitòria
segona del reglament (decret 94/2010, de 20 de juliol) donat que l’entitat ja disposava
d'una llicencia municipal preexistent a l’entrada en vigor del reglament, aquesta
compleix amb la normativa de centres de Culte. Aquest establiment s’ha inspeccionat
posteriorment diverses vegades i s’ha comprovat que continua complint amb les
condicions legalment exigides.
El seu aforament que entre d’altres paràmetres es calcula en funció dels metres
quadrats i el numero de sortides es de 100 persones.
Tot i que, no és aquest el cas, han de saber que la disposició transitòria tercera del
reglament (decret 94/2010, de 20 de juliol), també va establir respecte als centres de
culte sense llicència municipal d’activitats o equivalent, però preexistents abans de la
llei disposaran del termini de cinc anys comptats des de l’entrada en vigor de la
norma, per efectuar la comunicació del compliment de les condicions bàsiques de
seguretat davant l’administració competent.
D’altra banda, per tal de donar resposta a les dues queixes realitzades per una
persona en els darrers 18 mesos han actuat coordinament el Servei de mediació
Comunitària i la Unitat de convivència i civisme de la Guardia Urbana.
Ben atentament,”
5.- RGE núm. 40829, de 27 de setembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 d’octubre de 2012.
En relación al concurso público convocado para la adjudicación del contrato relativo a
la explotación publicitaria del mobiliario urbano y después de examinar el informe
técnico según los criterios evaluables por juicio del valor de fecha 03/07/12 hemos

…/…

189

observado que las explicaciones que se dan en lo relativo a la puntuación otorgada a
cada uno de los ítems son notoriamente insuficientes.
A título de ejemplo: en el apartado 1.1 relativo al plan de limpieza y mantenimiento se
otorga 9,55 puntos a una empresa y 6,25 a la otra. Esta puntuación se hace
valorando 4 procesos especiales: inspección, supervisión, limpieza y mantenimiento
pero no se desglosa la puntuación de cada uno de esos “procesos especiales” sino
que se da la puntuación global.
Igual pasa con el siguiente punto relativo a la dotación de medios humanos y
materiales: la valoración se hace sobre la base de 4 ítems y se da la valoración global
de los cuatro pero no se explica la valoración individualizada de cada uno de los
ítems.
Lo mismo se puede decir del resto de apartados por lo que el resultado es un informe
poco claro y que ha levantado alguna suspicacia.
Por todo ello solicitamos que se nos haga llegar la valoración otorgada a cada uno de
los items de cada uno de los apartados.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 41149 i data 28 de setembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 d’octubre de 2012, en relació a:
“…..
Por todo ello solicitamos que se nos haga llegar la valoración otorgada a cada uno de
los ítems de cada uno de los apartados”

Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
6.- RGE núm. 41149, de 28 de setembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 d’octubre de 2012.
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Atendiendo que mientras determinados medios de comunicación municipales como el
periódico en papel “Diari de l’Hospitalet” que se reparte por todos los buzones de la
ciudad tiene formato bilingüe adaptándose a la realidad lingüística de esta ciudad,
hay otros medios como Digital l’H redactado exclusivamente en catalán.
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer los criterios por los que el
formato en papel es bilingüe y Digital l’H monolingüe.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 41149 i data 28 de setembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 d’octubre de 2012, en relació a:
“...
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer los criterios por los que el
formato en papel es bilingüe y Digital L’H monolingüe”
Per aquestes qüestió que pertanyen a l’àmbit del Consell d’administració de la Farga,
els hi agrairia que el membre del seu grup municipal que pertany en l’esmentat
Consell ho plantegi en aquest òrgan.”

7.- RGE núm. 41584, de 2 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 d’octubre de 2012.
El pasado día 24 de julio de 2012 y en respuesta a una pregunta de este grupo
político la Sra. Teniente de Alcalde del Área de Hacienda manifiesta que se les
subvenciona una plaza de alquiler de aparcamiento a un total de 46 personas en
razón del cargo que ocupan (diversos cargos electos y altos funcionarios) con un
coste mensual de 2.876,15 €.
Atendiendo el carácter de prestación adicional al salario que estas 46 personas
cobran y que la vigente ley del IRPF establece que tienen la consideración fiscal de
rendimientos íntegros del trabajo “todas las contraprestaciones o utilidades,
cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que
deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o
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estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas” (art.
17.1 de la Ley IRPF).
Y que retribución en especie es “La utilización, consumo u obtención, para fines
particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al
normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”.
Considerando que, la Dirección General de Tributos en consultas con fecha de 1 de
enero de 1994 y 4 de junio de 1993, entiende que la utilización por los altos directivos
de plazas de garaje, alquiladas por la empresa, lleva consigo un interés particular y
entra, por tanto, dentro del concepto de retribución en especie.
Solicitamos conocer:
1.- Si se ha comunicado a Hacienda el abono de esta retribución en especie a estas
46 personas.
2.- Si se incluyen las cantidades abonadas en concepto de alquiler de plaza de
parquing en el certificado de ingresos del IRPF que se facilita a estas personas para
la declaración anual de ese impuesto.
Si la respuesta es negativa solicitamos conocer las razones.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 41584 i data 2 d’octubre de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 d’octubre de 2012, en relació a:
“…..
Solicitamos conocer:
1.- Si se ha comunicado a Hacienda el abono de esta retribución en especie a estas
46 personas.
2.- Si se incluyen las cantidades abonadas en concepto de alquiler de plaza de
parquing en el certificado de ingresos del IRPF que se facilita a estas personas para
la declaración anual de ese impuesto.”
D’acord amb la sentència de la Sala del Contenciós-Administratiu de l’Audiència
Nacional d’1 de març de 2007 (JUR2007/104673), la utilització de les places
d’aparcament que l’empresa posa a disposició dels seus treballadors en la jornada
laboral, no té la consideració de retribució en espècie.”
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8.- RGE núm. 41881, de 3 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 d’octubre de 2012.
El día 04/05/12 el regidor que suscribe formuló una pregunta de pleno acerca de las
obras efectuadas dentro del espacio cedido a la mezquita de la calle Fortuna, en
concreto se preguntaba si la comunidad religiosa que disfruta de este espacio había
solicitado los oportunos permisos para la realización de unas construcciones de
hormigón y ladrillo que ampliaban notablemente la mezquita.
La respuesta facilitada por el Teniente de Alcalde del Área de Espacio Público,
Urbanismo y Sostenibilidad es que “cuando hay un proceso de cesión de un espacio,
los beneficiarios de este no están obligados a pedir ningún permiso o licencia”
(respuesta de 12/06/12)
Al respecto el regidor que suscribe solicita que se le facilite la normativa por la cual se
exime a un cesionario de obtener todos los permisos, licencias y autorizaciones
exigidas por la normativa de aplicación, en atención al espacio cedido, a la actividad
a realizar en él y al uso propio de las instalaciones.
Cualquier cesionario tiene la obligación de cumplir y respetar cuantas disposiciones
administrativas, laborales y fiscales rijan la actividad ejercida en el local, y si dentro
de ese espacio cedido se han realizado obras es preceptiva la correspondiente
licencia municipal de obras menores, aunque en el caso que nos ocupa y dado que
las obras se han realizado en el exterior de los barracones cedidos por el
ayuntamiento y tratándose de edificaciones de nueva planta y de ampliación de los
barracones quizás hubiera sido conveniente una licencia de obras mayores.
Por todo ello solicito conocer:
1.
si efectivamente estas obras y edificaciones se han realizado sin la
correspondiente y preceptiva licencia
2.
Asimismo solicito conocer en que disposición legal se basa el Sr. Teniente de
Alcalde en su respuesta de 12/06/12 para afirmar que en un proceso de cesión los
cesionarios no están obligados a pedir ningún permiso o licencia.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 41.881 i data 3 d’octubre de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
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Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 d’octubre de 2012, en relació amb les
obres de les instal·lacions de la comunitat religiosa Al Fath al carrer Fortuna, 18, dirvos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
9.- RGE núm. 42263, de 5 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 d’octubre de 2012.
El pleno de 24 de abril de 2012 y como contestación a la moción del PPC sobre la
mezquita de c. Fortuna, el Sr. Belver se comprometió a elaborar un plan de usos para
centros de culto y tenerlo antes de agosto.
Pág. 116 del acta de pleno “yo me comprometo con ustedes a que, antes de agosto,
tendremos el plan de usos...”.
Al respecto solicitamos conocer si el Sr. Belver ha cumplido con lo prometido.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 42.263 i data 5 d’octubre de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 d’octubre de 2012, en relació amb el meu
compromís en relació amb l’elaboració d’un pla d’usos per a centres de culte, us
comunico que el meu compromís era portar-ho a aprovació si vostès retiraven la
moció que estava en discussió, cosa que no van fer. De qualsevol forma, us
comunico que en aquests moments la proposta del pla d’usos es troba en fase d’inici
de tramitació.”
10.- RGE núm. 42691, de 8 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 d’octubre de 2012.
Respecte a les palmeres que hi ha a l’Avinguda Josep Tarradellas, i especialment, a
les que es troben davant de l’estació de la Renfe, aquesta Regidora i el seu Grup
Polític volen saber:

…/…

194

Si és possible fer una inspecció de l’estat en que es troben, ja que algunes
estan malaltes i corre perill de que caiguin a trossos i ocasionin desgràcies
personals.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 42.691 i data 8 d’octubre de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 d’octubre de 2012, en relació amb si es pot
fer una inspecció de les palmeres ubicades a l’Av. Josep Tarradellas, davant l’estació
de la Renfe, us comunico que aquestes palmeres són propietat de la RENFE i estan
afectades pel morrut. Els serveis tècnics municipals s’han posat en contacte amb ells
per tal que comencin a tractar-les.”

11.- RGE núm. 43171, 10 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 d’octubre de 2012.
El pasado sábado día 06/10/12 a las 19:30 el regidor que suscribe pudo ser testigo
de una manifestación compuesta por alrededor de sesenta personas que bajaban por
la Rambla Just Oliveras con una pancarta en la que se podía leer “Recuperem la
Dignitat”.

Lo que me sorprendió desagradablemente fue constatar cómo algunos individuos se
dedicaban a realizar pintadas en todas las entidades bancarias así como en las
oficinas del DNI en las que escribieron la palabra “asesinos” mientras el resto
coreaba lemas en los que se acusaba a la policía de torturar y asesinar.
Lo que provocó el enfado de muchas de las personas que estaban en la Rambla fue
comprobar cómo a escasos metros de esta “pacifica manifestación” circulaba un
coche de la Guardia Urbana de esta ciudad y otro coche de los Mossos d’Esquadra
que se limitaron a seguir el curso de la manifestación sin intervenir en ningún
momento para impedir los actos de vandalismo antes descritos o para identificar a los
causantes de estos destrozos.
Lo que pude observar es como los agentes informaban por radio a sus respectivos
puestos de control sin (supongo) recibir instrucciones de intervenir.
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Esta pasividad policial continuó hasta que este grupo de energúmenos llegó hasta la
puerta principal de este Ayuntamiento donde se dedicaron a lanzar basura y huevos
contra la fachada de este ayuntamiento.
Con posterioridad hemos leído que se detuvo a tres personas de madrugada en un
inmueble de la calle Prat de la Riba y que según se comenta uno de ellos no participó
en estos hechos.
Lo que este regidor pudo observar in situ es como el grueso de los manifestantes
abandonaban con total tranquilidad la Plaza del Ayuntamiento sin que en ningún
momento los policías procediesen a realizar ningún tipo de intervención en aras a la
identificación de los responsables directos de estos hechos.
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer los motivos por los que no se
ordenó a los agentes intervenir para evitar la realización de estos actos vandálicos
dando una calamitosa imagen de pasividad policial.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 43171 i de data 10/10/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23/10/2012 en relació a ”..acontecimientos sucedidos en
la manifestación compuesta por alrededor de sesenta personas que bajaban por la
Rambla Justo Oliveras....”
Resposta:
Manifesta que en primera instància les competències d’ordre públic i seguretat són
competència de Mossos d’Esquadra. No obstant, des de l’inici de la manifestació
aquesta va ser controlada per Mossos i GU. La valoració en aquell moment, davant
dels fets de realització de pintades durant el recorregut com els fets produïts a la Pl.
Ajuntament, va ser de tenir identificats a les persones causants dels fets i no actua en
contundència per considerar que les conseqüències pudien produir uns resultats molt
negatius.
Un cop finalitzada la manifestació es van fer les gestions oportunes per la localització
física dels causants que van ser detinguts el dia 7 per els Mossos d’Esquadra , a
l’endemà de la manifestació.
Ben atentament,”
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12.- RGE núm. 43173, 10 d’octubre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 23 d’octubre de 2012.
El regidor que suscribe, durante una de sus visitas a Bellvitge pudo comprobar cómo
los parasoles del bar situado en la Calle Ermita 27 estaban atados a los arboles y a la
farola, hecho que puede dañar a estos elementos de mobiliario urbano.
Se supone que el dueño del local los ata para prevenir posibles caídas los días de
mucho viento, lo cual es preocupante en lo que se refiere a las condiciones de
seguridad con respecto a los usuarios del bar y a los transeúntes.
Asimismo, y según comentan vecinos de la zona, este establecimiento suele tener
alrededor de 10 mesas en el exterior, que se amplían hasta catorce según la
demanda, hecho que causa molestias a los transeúntes por excesiva ocupación del
espacio público.
Por todo ello solicitamos conocer si se tiene conocimiento de estos hechos y si se
piensan tomar las medidas oportunas para salvaguardar el mobiliario urbano y la
seguridad de las personas.
Asimismo solicitamos conocer el número máximo de mesas que este local tiene
autorizado colocar en el paseo y si se ha hecho alguna visita de inspección para
verificar si cumple con las mesas estipuladas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 43173 i de data 10/10/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23/10/2012 en relació a ”..parasoles situados en el bar de
la calle Ermita 27....”
Resposta:
Des de l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme i concretament al servei de
mobilitat, no es te coneixement d’aquesta circumstancia, aquest establiment te
concedida una llicència per 8 vetlladors, i no em rebut queixes al respecte.
En tot cas prenem nota per comprovar els fets esmentats i fer les gestions oportunes.
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Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
10 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 11
d’octubre de 2012 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 43443, d’11 d’octubre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-10-2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que la Guàrdia Urbana per efectuar el seu servei diari necessita, entre d’altres
coses, que el parc mòbil es trobi en estat de màxima disponibilitat però es dóna el cas
que a causa del seu ús al llarg del temps, i com màquines que són, han patit un
desgast.
PREGUNTA
S’ha estudiat, o es contempla, la possibilitat de substituir o renovar alguna, o vàries,
unitats el parc mòbil de la G.U.?
En cas afirmatiu, quines unitats? Quant es farà?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 43443 i de data 11/10/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
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Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23/10/2012 en relació a ”...possibilitat substitució o
renovar alguna o varies unitats el parc mòbil....”
Resposta:
Respecte en aquest tema informar-vos que s’ha estudiat i ja s’està valorant per el
departament corresponent la possibilitat de preveure amb el pressupost de l’any
2013 renovar alguns dels vehicles mes antics.
Les unitats a renovar podran variar depenen del pressupost que es pugui destinar en
aquest sentit.
Ben atentament,”

2.- RGE núm. 43446, d’11 d’octubre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-10-2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el pont passarel·la que travessa la via del ferrocarril i uneix els carrers dels
Joncs i de Campoamor té habilitats a la part central dos focus d’enllumenat públic que
no estan donant el seu servei i davant de la reducció de llum del dia (a conseqüència
d’apropar-se l’estació hivernal) fa que la part central del pont quedi deficientment
il·luminada a partir de les sis de la tarda.
PREGUNTA
Es pensen reparar aquest dos elements de l’enllumenat públic?
Si és que si. Quan es farà?
Si és que no. Per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 43.446 i data 11 d’octubre de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
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Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 d’octubre de 2012, en relació amb dos
focus d’enllumenat avariats ubicats al pont passarel·la que travessa la via del
ferrocarril i uneix els carrers Joncs i Campoamor, us comunico que aquests dos focus
d’enllumenat han estat sostrets. En aquests moments estem estudiant una solució
que eviti aquesta situació en un futur.”
3.- RGE núm. 43450, d’11 d’octubre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-10-2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que dins del programa d’ajuts de l’ AERI només s’ha donat per part del Govern
de l’Estat un milió d’euros en comptes dels quatre que sembla ser que pertocaven.
Vist que aquest fet pressuposa que comunitats de propietaris i de veïns, a títol
personal, puguin quedar-se sense rebre la subvenció tot i que han complert
plenament amb els requisits de la mateixa o està en tràmit i dintre dels terminis
legals.
PREGUNTA
Quants són, a hores d’ara, el nombre d’expedients tancats o en tràmit que es
quedaran sense cobrar per manca de dines?
Quina és, a hores d’ara, la quantitat de diners que no es podrà pagar i que correspon
als referits expedients?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 43.450i data 11 d’octubre de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 d’octubre de 2012, en relació amb el
nombre dels expedients tancats o en tràmit que es quedaran sense cobrar per manca
de diners del programa d’ajuts de l’AERI, i la quantitat de diners que no es podrà
pagar, us comunico que les previsions per aquest any eren poder liquidar expedients
per valor de 4 milions d'euros. Com que només han dotat 1 milió, en el moment en
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què quedi signat el conveni, es procedirà a aquest pagament, que suposarà la
liquidació d'uns 33 expedients aproximadament.
Amb els 3 milions restants, si finalment arriben, es podrien pagar al voltant de 90
actuacions més.”
4.- RGE núm. 43454, d’11 d’octubre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-10-2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que dins del programa d’ajuts de l’ AERI només s’ha donat per part del Govern
de l’Estat un milió d’euros en comptes dels quatre que sembla ser que pertocaven.
Vist que aquest fet pressuposa que comunitats de propietaris i de veïns, a títol
personal, puguin quedar-se sense rebre la subvenció tot i que han complert
plenament amb els requisits de la mateixa o està en tràmit i dintre dels terminis
legals.
PREGUNTA
S’han obert converses entre l’Ajuntament i el Ministeri competent, demanant els tres
milions d’euros que manquen per acabar el programa fixat al conveni?
Si és que si, quin ha estat el resultat? Encara estan obertes les converses?
Si és que no, quines actuacions pensa fer l’Ajuntament en defensa dels interessos
dels veïns afectats?
Si no ha estat oberta cap conversa o negociació. Es pensa fer?
Si és que no es pensa fer. Per quina raó?
Demanem informació al respecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 43.454 i data 11 d’octubre de 2012, segons el que disposa
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l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 d’octubre de 2012, en relació amb si s’han
obert converses entre l’Ajuntament i el Ministeri competent per demanar els 3 milions
d’euros que falten per acabar el programa d’ajuts de l’AERI, us comunico que sí, cosa
que a ben segur sabeu, com a sotasignat de la moció que, en aquest mateix Ple,
portem a aprovació.”

5.- RGE núm. 43457, d’11 d’octubre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-10-2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que la Guàrdia Urbana per efectuar el seu servei diari necessita, entre d’altres
coses, que el parc mòbil es trobi en estat de màxima disponibilitat però es dóna el cas
que a causa del seu ús al llarg del temps, i com màquines que són, han patit un
desgast.
PREGUNTA
Quan un vehicle de la G.U. queda fora de servei per averia, quant de temps triga
normalment en arribar al taller mecànic per a la seva reparació?
Quin tràmit administratiu intern, i temps mitja de durada, segueix aquest vehicle per
arribar al taller i ser reparat?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 43457 i de data 11/10/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23/10/2012 en relació a ”..informació protocol sistema
reparació vehicles Guardia urbana...”
Resposta:
En qüestió de 24- 48 h el vehicle ja pot estar al taller corresponent.
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Una vegada detectat el problema, es dona part al responsable corresponent del
servei de Guardia Urbana encarregat, es contacta amb el taller, es porta el cotxe i
automàticament informen de l’avaria i el pressupost de reparació. Des dels serveis
administratius es confirma que tot sigui correcte i es dona conformitat per realitzar la
reparació. El vehicle estarà reparat depenen de la disponibilitat de peces i el tipus de
reparació a fer per par del taller homologat, que donat els tipus de vehicles que son i
la funció que desenvolupen es bastant ràpid.
Ben atentament,”
6.- RGE núm. 43459, d’11 d’octubre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-10-2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que la Guàrdia Urbana per efectuar el seu servei diari necessita, entre d’altres
coses, que el parc mòbil es trobi en estat de màxima disponibilitat però es dóna el cas
que a causa del seu ús al llarg del temps, i com màquines que són, han patit un
desgast.
PREGUNTA
Hi ha al parc mòbil de la G.U vehicles de reserva per fer substitució immediata
d’aquell que estigui avariat a fi i efecte de no afectar al servei establert?
Si és que si, quants i de quin tipus?
Si és que no, per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 43459 i de data 11/10/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23/10/2012 en relació a ”..vehicles de substitució
immediata....”
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Resposta:
El dispositiu dels torns diaris de patrulles de la Guardia Urbana ja contempla la
possibilitat de que entre tota la flota de vehicles disponibles sempre quedin alguns de
reserva per possibles eventualitats del servei o incidents d’avaries o altres
circumstancies. Aquest numero mai es fixa ja que pot variar depenen dels dies de la
setmana i dels diferents torns que es configuren per els serveis.
Ben atentament,”
7.- RGE núm. 43463, d’11 d’octubre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-10-2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el grup de persones de cultura musulmana ubicats en la carpa que hi ha
entre els carres Narcís Monturiol i carrer Fortuna pensen realitzar el seu trasllat, amb
l’objectiu de continuar la seva activitat, a una nau industrial ubicada al carrer Narcis
Monturiol número 144, segons ho comuniquen a les persones assistents al seu espai
de pregaria.
PREGUNTA
Esta informat l’Ajuntament de la intenció d’aquest trasllat?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 43.463 i data 11 d’octubre de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 d’octubre de 2012, en relació amb si està
l’Ajuntament informat del trasllat de la carpa musulmana ubicada entre els carrers
Narcís Monturiol i c. Fortuna, us comunico que en aquests moments està vigent la
suspensió de llicències d’obres i activitats a causa de la tramitació d’un nou pla
d’usos.”
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8.- RGE núm. 43468, d’11 d’octubre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-10-2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Ple de data 25-9-012, varem presentar una pregunta referent al camí
urbanitzat d’accés a l’espai del riu Llobregat al voltant de l’Hospital de Bellvitge, ja
que en aquest camí s’observen una sèrie de carències respecte la senyalització, els
bancs per seure, i la neteja.
Vista la resposta donada a la pregunta, citant concretament el paràgraf
següent”.....tant el mobiliari urbà com els serveis de neteja amb que compta són els
que es consideren adients per les característiques i usos d’aquest espai, que no son
els mateixos que a la resta de la Ciutat”.
Vist que la resposta donada no clarifica la pregunta feta, exposem a continuació les
següents preguntes:
PREGUNTA
.-Quins son aquests serveis adients per les característiques i usos d’aquest espai?
.-Quin és el mobiliari adient per aquest camí on hi transiten veïns/es de la ciutat?
.-Quina és la senyalització i/o informació adient per l’ús d’aquest camí?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 43.468 i data 11 d’octubre de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 d’octubre de 2012, en relació amb la
senyalització, bancs per seure i neteja del camí d’accés a l’espai del riu Llobregat, us
comunico que es tracta d’un espai natural en el qual s’ha fet la mínima urbanització
necessària per tenir un accés bàsic que resultés còmode. Qualsevol element de
mobiliari urbà habitual als carrers d’ús residencial es contradiria amb aquest concepte
d’espai natural. No obstant això, s’ha instal•lat algun banc per facilitar el descans
durant el trajecte del camí.
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Per la mateixa raó els serveis de neteja municipals són esporàdics i, en aquest sentit,
apel·lant al bon ús, hi ha un cartell que indica:
ESPAI NATURAL
Camí al riu Llobregat
Us trobeu en un espai natural
Emporteu-vos la brossa”
9.- RGE núm. 43474, d’11 d’octubre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-10-2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el Síndic de Greuges, en resposta a un requeriment d'un veí de la ciutat
respecte l'increment de l'IBI, va afirmar que "en data 27 de juny de 2012 vam
sol•licitar a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat un informe i la documentació
escaient per resoldre la queixa sobre l’augment de l’IBI. Atès que no l’hem rebut i s’ha
supertat el termini de temps legal per respondre el nostre requeriment, us
comuniquem que hem reiterat a l’Administració aquesta sol•licitud i la tramesa de la
informació de manera urgent, tot recordant-li el deure de facilitar-la”.
PREGUNTA
Quins són els motius pels quals l’Ajuntament de l’Hospitalet no ha donat la
informació requerida pel Síndic de Greuges?
-

La pensa donar? Si és que si, quan? Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 43474 i data 11 d’octubre de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 d’octubre 2012, en relació a:
“...
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Quins són els motius pels quals l’Ajuntament de l’Hospitalet no ha donat la informació
requerida pel Síndic de Greuges?
La pensa donar? Si és que si, quan? Si és que no, per quin motiu?”

Us informo que es va donar compliment a la petició del Síndic de Greuges el passat 3
d’octubre amb tota la informació sol•licitada.”
10.- RGE núm. 43476, d’11 d’octubre de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
23-10-2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Ple del dia 25 de setembre varem presentar una pregunta referent al
bar restaurant de l’avinguda del Torrent Gornal, 104.
Atès que varem demanar informació sobre si aquest bar restaurant disposava de
llicencia municipal per instal•lar terrassa al carrer.
Atès que en la contestació se’ns diu que no disposa de llicencia per aquest servei
concret.
PREGUNTA
.-S’han imposat sancions a aquest establiment per no disposar de llicencia en tenir
terrassa al carrer?
.-si és que si, quantes sancions? De quin import?
.-Si és que no, es pensa fer?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 43476 i de data 11/10/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
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Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23/10/2012 en relació a ”..pregunta realitzada sobre
llicencia de vetllador Torrent Gornal 104....”
Resposta:
En aquest moments encara no s’ha imposat cap sanció, donat que les gestions
efectuades son la realització d’un acta d’inspecció i l’avís al propietari de la
possibilitat d’expedient i denuncia, si reincideix en aquesta situació.
A banda es fa un control per el compliment de la situació esmentada per part de les
unitats de zona.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Plataforma per Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 27
de setembre de 2012 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 40964, de 27 de setembre de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 23 d’octubre de 2012.

per
que
DE
que

Exposició de motius:
El desenvolupament de les eleccions democràtiques comporta una sèrie
d’obligacions per part del personal d’aquest Ajuntament. Tenim sospites raonables de
que normalment són les mateixes persones les que desenvolupen aquestes tasques,
i que tot i haver-hi una llista amb persones voluntàries que volem treballar/participar
no són cridats mai.
Pregunta sobre feines relatives a les eleccions:
Qui és el departament o persona responsable de tota l’organització i supervisió de les
properes eleccions autonòmiques del 25 de novembre?
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Quantes persones i departaments treballen en aquestes funcions?
Quins són els criteris de selecció dels funcionaris / personal laboral que treballa en
les eleccions, són sempre les mateixes persones, o és per sorteig?
Quina despesa econòmica comporta tota aquesta organització? És una despesa
municipal?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 40964 i data 27 de setembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 d’octubre de 2012, en relació a:
“…..
1. Qui és el departament o persona responsable de tota l’organització i supervisió de
les properes eleccions autonòmiques del 25 de novembre?
2. Quantes persones i departaments treballen en aquestes funcions?
3. Quins són els criteris de selecció dels funcionaris/personal laboral que treballa en
les eleccions, són sempre les mateixes persones, o és per sorteig?
4. Quina despesa econòmica comporta tota aquesta organització? És una despesa
municipal?.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”

2.- RGE núm. 40965, de 27 de setembre de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 23 d’octubre de 2012.

per
que
DE
que

Pregunta sobre els vehicles de la Guàrdia Urbana:

Quin és el total de la flota de vehicles/cotxes de la Guàrdia Urbana?
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Quants d’aquests vehicles es troben en aquest moments avariats?
Quina previsió tenen en relació al termini en que estaran reparats?
No és una prioritat la reparació immediata d’aquests vehicles?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 40965 i de data 27/09/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23/10//2012 en relació a ”.. pregunta sobre vehicles de la
Guàrdia Urbana...”
Resposta:
Informar-vos que el parc mòbil de la Guardia Urbana consta d’un total de 116
vehicles, entre turismes, scooters, motocicletes i furgonetes.
D’aquestes en aquest moments hi han 20 que necessiten algun tipus de reparació i
que s’estan reparan a mida que els proveïdors contractats en aquest sentit tenen
disponibilitat per realitzar la feina, que normalment es amb bastant rapidesa.
La reparació del vehicles es prioritària per el bon funcionament del servei de Guardia
Urbana per tant, en quant es detecta l’avaria, es contacta amb el taller per
sol·lucionar el problema el mes aviat possible.
Ben atentament,”

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat les mocions, precs i preguntes ¿hi ha algun prec o
alguna pregunta? Entre el públic, hi ha alguna persona, sobre algun tema de
l’Ordre del Dia, molt bé, si pot dir el seu nom.
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SR. M.
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa, moltes gràcies a la resta de Tinents d’Alcalde
dels diferents grups, un altre agraïment per haver acceptat propostes. Sóc en
J.M., portaveu de relacions institucionals a l'Hospitalet de Ciutadans. Moltes
gràcies per haver acceptat, la Corporació Municipal, algunes propostes com la
policia de proximitat i altres coses que vam parlar en altres plens i, a partir
d’aquí, entro directament a les preguntes.
La primera d’elles ¿seria capaç aquesta Corporació Municipal, en Ple, dic en
Ple, de sol·licitar obertament que surtin arguments veritables i reials dintre de
la campanya, al menys aquí a l'Hospitalet, en el proper Ple? Una consulta que
fem, a veure si aquesta Corporació, hem parlat de les escoles, hem parlat
d’altres temes, però tot són dades interessats, dades d’un grup o d’un altre
interessats, per demanar als altres grups parlamentaris, a nivell de
l’autonomia, transparència aquí a l'Hospitalet, perquè s’ha parlat aquí de
pressupostos i en això doncs...

SRA. ALCALDESSA
Jo si em permet, si fa referència al punt de l’Ordre del Dia, té dos minuts.

SR. M.
Bé, punt sobre l’Ordre del Dia, estat federal o secessió, estaria la Corporació
per votar obertament sobre el tema secessió, com s’està fent en d’altres
ajuntaments o sobre no secessió, perquè, clar, tens el giro Esquerra batua,
tens el giro separatista de Convergència i Unió, però no sabem la Corporació
municipal quina opinió té en general.
I per una altra, les plusvàlues, a vegades de parlar-ho en petit comitè, digui’ns
a tots, si aquestes persones que els hi estan traient la vivenda, se’ls hi
eliminarà el pressupost aquest de les plusvàlues, facin el favor, no ho parlin en
petit comitè, seria possible?

SRA. ALCALDESSA
Miri, a veure, si em permet, sobre el tema de la secessió, crec que la posició
de tots els grups polítics i vostè, m’he fixat perquè està en segona fila i l’he vist
durant tot el Ple, ha estat escoltant atentament la posició de tots els grups
polítics, per tant, crec que el posicionament respecte a aquest tema ha
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quedat, no clar, claríssim, per part de tots els grups polítics d’aquesta
Corporació.
Respecte a les dades que vostè deia, no he acabat d’entendre la pregunta,
ara farem un recés en el Ple i, en tot cas, si li sembla, podem parlar, perquè
no he acabat d’entendre quina era la seva paraula.
I sobre el tema de les plusvàlues, no és un tema de petit comitè, a veure, el
tema s’ha anunciat, l’ha explicat la Tinent d’Alcalde, jo també he fet referència,
no sé si hem comentat, però, en tot cas, és un tema molt senzill i el Ple avui
aprova, hi ha un acord que ara mateix, si vostè vol, pot accedir a la seva
integritat, perquè pugui tenir tota aquesta informació. Tots els acords del Ple
són públics, qualsevol persona d’aquesta ciutat té dret a la seva informació i,
per tant, si vostè està interessat, doncs ara mateix li farem còpia d’aquest
acord.
No hi ha res més, s’aixeca la sessió, farem un recés i començarem el Ple a les
9 ¿els hi sembla bé a tots? ¿sí? Molt bé.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta
aixeca la sessió essent les vint hores i quaranta-cinc minuts, del dia vint-i-tres
d'octubre de dos mil dotze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

