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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió extraordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 9/2016
Data: onze d'octubre de dos mil setze
Hora: 10.30h fins 12.45h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

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.
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SRA. ALCALDESSA
Bé. Bon dia a tots i a totes. Benvinguts a aquest Ple extraordinari i quan vulgui Sra.
Secretària pot donar lectura a l’Ordre del Dia.
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. La seva explicació prèvia, té la paraula el Sr. Manolo Brinquis.
SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Molt bé. Gràcies senyora Alcaldessa, jo faré una explicació dels dos punts.
El Pla d’actuació municipal 2016-2019 té com a objectiu fer de la ciutat una ciutat de
drets i d’oportunitats per a tothom. De drets en un present encara de crisi econòmica però també d’oportunitats de futur com a segona economia local de Catalunya i
de la Regió Metropolitana de Barcelona.
El present PAM ha tingut com a referència dos documents: el Programa electoral
del PSC i el document estratègic de ciutat, LH ON.
Aquest PAM s’articula a través de 4 nivells d’intervenció que es corresponen amb
els 4 grans objectius de ciutat: el benestar de la ciutadania - el model de ciutat - la
cohesió i el progrés dels barris i les noves formes de governança. De l’alineació i
assoliment d’aquests 4 objectius en dependrà el nostre èxit com a ciutat.
El primer objectiu del PAM és garantir els drets socials bàsics de la ciutadania en un
escenari de lenta recuperació econòmica i de pèrdua dels drets de l’estat del benestar.
Fem una aposta decidida del Govern municipal per les polítiques per a les persones
i al mateix temps una ferma reivindicació davant altres administracions en la defensa de l’estat del benestar a la ciutat a través de tres pactes amb altres administracions: els pactes per l’educació, per l’ocupació i per la salut.
Aquest primer objectiu de ciutat inclou les mesures de lluita directa contra els efectes més nocius de la crisi, especialment entre els col·lectius més vulnerables, com
són els infants i la gent gran, a través d’intervencions com l’atenció i les prestacions d’emergència, l’acolliment temporal o la xarxa de distribució d’aliments.
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Així mateix, engloba altres actuacions destinades a combatre l’augment de la vulnerabilitat i el risc d’exclusió social: contra la cronificació de l’atur de llarga durada,
promocionem itineraris de formació i d’inserció laboral; contra el trencament de les
xarxes de suport social i familiar, potenciem la intervenció comunitària i socioeducativa; contra la manca d’autonomia personal, reforcem l’assistència domiciliària, i
contra l’exclusió residencial i la pobresa energètica, impulsem mesures com la mediació per a la paralització dels desnonaments, l’increment del parc social d’habitatges, l’assessorament energètic i els ajuts per al pagament de subministraments.
En aquest context, considerem imprescindible també reforçar tots aquells elements
de l’estat del benestar que asseguren el desenvolupament social com a ciutat, com
ara: la cultura entesa com a element d’interacció i transformació de la societat, l’educació per garantir la igualtat d’oportunitats al llarg de la vida, la promoció de l’ocupació estable i de qualitat, la defensa de la salut com a dret universal, l’esport per al
creixement personal i de la comunitat, la lluita activa per l’equitat de gènere i la nodiscriminació per motiu d’orientació sexual, la promoció de l’envelliment actiu i saludable i els processos d’emancipació i participació dels joves dins la societat.
Les dificultats actuals no poden manllevar-nos el nostre futur com a ciutat, un futur
on estem cridats a tenir un paper preponderant dintre del nostre entorn, després
d’assolir el repte en la darrera dècada (gràcies al desenvolupament del Districte Econòmic) d’esdevenir la segona economia local catalana i metropolitana. Aquest és
el segon objectiu del PAM, que ultrapassa els límits de la mateixa ciutat per definir
estratègies d’àmbit metropolità.
El futur de la ciutat de L’Hospitalet passa per un model de desenvolupament urbà
integrat, sostenible i inclusiu, que superi els seus dèficits històrics d’estructura i cohesió urbana, amb projectes com ara la construcció del túnel de L’Hospitalet, inclòs
en el futur pacte per les infraestructures de la ciutat; la integració de la Granvia fins
al riu; la creació del parc de Cal Trabal (27 hectàrees); l’ampliació del clúster biomèdic i del Districte Econòmic (Biogranvia), i el projecte del Districte Cultural. Aquest
darrer projecte ens permetrà situar la cultura físicament en el centre de la nostra
ciutat.
Aquest model urbà també aposta, per una banda, pel foment de l’economia productiva per avançar en l’autosuficiència econòmica de la ciutat mitjançant nous sectors
econòmics, com el turisme de negocis, el familiar i l’esportiu, així como l’economia
social per millorar la competitivitat del teixit productiu i de les zones d’activitat econòmica a través de les TIC. I un model de ciutat també que abordi els seus reptes
mediambientals.
El tercer objectiu del PAM fa referència als barris com a unitats bàsiques de convivència i relació entre la ciutadania. Aquests són els espais de quotidianitat on la població s’arrela dintre del projecte comú de ciutat.
L’èxit global d’una ciutat ha de comportar l’èxit de cadascuna de les seves parts, i
això passa també per aconseguir dotar de caràcter i personalitat pròpia cadascun

…/…

4

dels seus barris amb equipaments, serveis i espais públics que els cohesionin i una
ciutadania activa i participativa que faci de cada barri el centre de la vida quotidiana.
És en aquest sentit que engeguem el procés participatiu L’H on dels barris, que pretén coresponsabilitzar més la ciutadania de cada barri amb el seu desenvolupament
futur i volem reforçar el paper dels districtes i dels seus òrgans de participació (consells de districte) com a elements de governança dels barris.
El quart objectiu del PAM és el govern obert. Sota aquest objectiu s’engloba l’aprofundiment en els canvis en la relació entre l’Administració i la ciutadania, que tenen
com a base la transparència i el dret a la informació, el rendiment de comptes i una
major participació de la ciutadania en l’elaboració de les polítiques publiques.
El govern obert es vol també aproximar les polítiques del govern municipal a la ciutadania, desenvolupant projectes com les dades obertes, que han de permetre accedir fàcilment i de manera lliure a la informació sobre l’acció i la gestió municipal,
així com el rendiment de comptes, a través de la publicació d’indicadors de seguiment i avaluació de les polítiques locals.
Pel que fa a la gestió municipal, amb l’objectiu del govern obert s’aposta per donar
un nou impuls a l’administració electrònica i la simplificació administrativa; mantenir
la sostenibilitat de les finances públiques per assegurar-ne la viabilitat futura; introduir nous criteris de tarifació social i ambiental millorant el caràcter redistributiu dels
impostos municipals, i ampliar les clàusules socials en la contractació municipal per
assegurar un major retorn social de la despesa de l’Ajuntament.
En resum, amb l’objectiu del govern obert es vol actualitzar la relació de l’Administració local amb la ciutadania a través d’una major proximitat, simplificació administrativa, més transparència, millors canals de comunicació i una major coresponsabilització de la ciutadania en unes polítiques municipals enfocades a l’eficàcia en la
consecució del seus objectius i en l’eficiència i la responsabilitat social en l’ús dels
recursos públics.
Referent al Pla d’inversions municipals (el PIM) per al període 2016-2019 compta
amb un pressupost total de 130 milions d’euros, una inversió que vol contribuir a fer
de L’Hospitalet una ciutat capdavantera en qualitat de vida i en oportunitats per a
les persones i les empreses.
El finançament d’aquestes inversions es farà mitjançant recursos propis de l’Ajuntament però també amb l’aportació de recursos per part de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i de la Diputació de Barcelona, així com de les convocatòries dels Fons
Europeus promogudes per l’Estat, per la Generalitat i per la Unió Europea.
Paral·lelament, i per aprofundir en la participació i implicació de la ciutadania en la
gestió de l’Ajuntament, en aquest mandat posem en marxa els pressupostos participatius. A partir del 2017, hi ha una continuïtat la resta d’anys, l’Ajuntament destinarà anualment una partida específica per tal que siguin els consells de districte els
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que decideixin els projectes als quals s’han de destinar els diners per millorar els
barris.
En relació als drets bàsics garantits, el PIM inclou també una sèrie d’actuacions orientades a dignificar la vida de les persones i a donar oportunitats a col·lectius com
ara els joves, la gent gran i els infants. També es millorarà la xarxa d’equipa-ments
destinats a la cohesió social, l’educació, la cultura i l’esport, així com els destinats a
l’ocupació laboral i el desenvolupament econòmic.
A nivell de la gent gran: S’obriran tres nous casals: el Casal de la Gent Gran de Ca
n’Arús, al barri del Centre; el Casal de la Gent Gran de Can Serra, i el Casal de la
Gent Gran de Bellvitge.
Pels Joves: Es posaran en marxa els nous punts joves de Ca n’Arús i Bellvitge.
A nivell d’educació: Es realitzaran millores als centres docents: ampliació de l’Escola Música Municipal Centre de les Arts, les pistes de les escoles Milagros Consarnau i Torras i Bages, l’adequació de nous espais per al Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet.
A nivell de cultura: Es faran obres d’adequació a les biblioteques, esplais i centres
culturals: la remodelació de l’Esplai Xixell, la renovació de la coberta de la Biblioteca Tecla Sala, la millora de l’accessibilitat de la Biblioteca Can Sumarro.
A nivell de Esports: S’ampliarà la dotació d’equipaments esportius als barris, amb la
construcció d’un camp de futbol americà i de beisbol, del Camp Municipal de Futbol
de la Torrassa; la renovació integral del Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa i de
la construcció del nou Poliesportiu del Gasòmetre i d’una pista d’skate al Gornal.
A nivell de Ajuts a les comunitats: Es destinarà una partida de 600.000 euros a ajuts
a la rehabilitació i a la millora de l’accessibilitat.
Amb l’objectiu de mantenir l’atracció de les empreses i el desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball, el PIM destina 30 milions d’euros a projectes estratègics de ciutat i a la millora dels polígons industrials:
Del Districte Cultural.
Del Programa de millora dels polígons industrials.
Del pla d’especialització competitiva territorial “L’Hospitalet, ecosistema innovador
de la salut i la cultura”.
A les millores als aparcaments municipals i renovació dels parquímetres
I pel que fa als barris, es duran a terme un conjunt d’accions per millorar la mobilitat,
l’accessibilitat i la qualitat de l’espai públic, que redundaran en la pluralitat, la convivència i la cohesió social.

…/…

6

A nivell de Mercats: Es faran millores a les instal·lacions de les parades del Mercat
de Santa Eulàlia i en l’equipament de la planta tercera del Mercat de la Florida que
es va inaugurar recientment.
També a nivell de millores als espais públics que inclouen actuacions de semaforització, enllumenat, accessibilitat, mobiliari urbà, parcs infantils, instal·lació de xarxa
de fibra òptica, etc.
En el tema del govern obert, les inversions també donen un suport als projectes de
millora de la transparència i el retiment de comptes amb els quals s’ha compromès
l’equip de govern. Es tracta d’actuacions encaminades a innovar en la gestió de tràmits, en l’atenció ciutadana i en la gestió dels serveis públics municipals. Hi trobem
projectes d’innovació com L’H smart on, d’adequació i millora de les instal·la-cions
d’edificis públics municipals i de subministraments per al funcionament dels serveis i
equipaments municipals.
I pel que fa al segon punt de l’ordre del dia:
Encetem l’aprovació provisional de les ordenances per al 2017 amb la voluntat d’anar millorant el disseny del marc fiscal del qual ens hem dotat en aquesta ciutat.
Una ciutat amb gent treballadora amb rendes mitges i baixes, de petites i mitjanes
empreses, especialment de comerciants de barri i amb un centre econòmic d’atracció que és la Plaça Europa. L’IBI i l’IAE d’aquesta zona son el fonament bàsic
per al finançament dels nostres serveis públics, i serveixen sobretot per a la protecció dels col·lectius més vulnerables.
Les principals novetats de les Ordenances fiscals i preus públics per al 2017 són:
A nivell d’impostos:
IBI: Després de dos anys congelat el tipus de gravamen amb caràcter general per
als béns de naturalesa urbana (IBI residencial) passa de 0,838 al 0,8338. Per tant,
es redueix en un 0,5 %, donant així compliment al compromís de baixar l’IBI residencial o de tipus general durant el mandat en un 2%.
Per compensar la davallada d’ingressos de l’IBI residencial, per una banda, es puja
un 3% el tipus de gravamen diferenciat pels béns immobles de naturalesa urbana,
atenent als usos establerts a la normativa cadastral (magatzem - estacionament,
comercial, oci i hostaleria i edificis singulars), que passa del 0,9637 % al 0,9926 %.
D'altra banda, eliminem el topall de 500.000 € de valors cadastrals mínims als quals
se’ls aplicarà aquests tipus diferenciats assegurant així un major nombre de càrrecs
amb els tipus diferenciats, excepte en l’ús de magatzems i estacionaments que deixem el topall mínim en un valor cadastral de 20.000 € per a garantir que la pujada
no afecti a la gran majoria de ciutadans de l’Hospitalet. Aquest tipus diferenciat, tal
com diu la normativa s’aplicarà com a màxim al deu per cent dels béns immobles
urbans que, per a cada ús, tinguin assignat major valor cadastral.
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Respecte d’IVTM: Es modifiquen els beneficis fiscals ampliant les bonificacions mediambientals durant 8 períodes impositius, a comptar des de la data de matriculació
dels vehicles. Es divideix en dos trams de bonificacions diferenciades, segons el poder contaminant real dels vehicles i es tenen en compte quatre factors: el tipus de
motor, el combustible, la contaminació per NOX i la contaminació per CO2. Aquestes modificacions de les bonificacions s’adeqüen a les recomanacions que han estat
fetes des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a tots els seus municipis.
En relació a la plusvàlua, IAE i ICIO: aquests impostos a nivell de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2017 no es modifiquen en relació a les de anys anteriors.
En relació a les taxes:
Es congelen les tarifes corresponents a les taxes de cementiri municipal, de quioscos i vetlladors, d’estacionaments públics de vehicles (zona blava i zona verda), per
a l’elaboració d’informes d’arrelament social, de reagrupament familiar i renovació
del permís de residència i l’ús dels equipaments municipals per a la celebració de
matrimonis civils.
Pel que fa als Preus Públics:
Els Preus públics de serveis funeraris: Es produeix una reducció significativa en
l’import dels serveis bàsics de fèretres i s’augmenta el preu dels serveis complementaris relacionats amb els tanatoris i d’aquells que porten associats més personal.
Es mantenen els preus públics corresponents als serveis vinculats als aparcaments
municipals i als d’ajuda a domicili, menjador social i servei de podologia.
Respecte a les taxes i preus públics en general, proposem un increment del 2% per
donar compliment a l'obligació legal de cobrir els serveis i arribar a la recomanació
de cobertura del 75% del preu. Recordar que en la majoria de casos estem per sota
del 50%. Els únics preus que estan congelats són els preus socials i educatius.
Cal destacar també que estem treballant per aconseguir la progressivitat fiscal, dintre del marc que ens permet la normativa legal, en concret per poder establir noves
bonificacions a col·lectius com les famílies monoparentals i nombroses. Ja estem
incorporant criteris de renda, per exemple en els serveis de sanitat (que tenen un
caràcter marcadament social) o que s’ha dut a terme una reducció significativa en
l’import del servei bàsic dels fèretres, augmentant l’import dels serveis complementaris.
Les subvencions de l’IBI es mantenen per al 2017 amb una mateixa dotació que
l’any passat. Amb les subvencions tanquem el cercle per poder ajudar als col·lectius
com famílies monoparentals, famílies nombroses...
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La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Em dono per assabentat del punt 1 i a favor del punt 2.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Assabentada del primer punt i a favor del segon.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bon dia. Des de la CUP-Poble Actiu en primer lloc destacar en relació al punt 1, del
qual ens donem per assabentades, destacar que l’elaboració, per exemple, del
PAM incloent-t’hi propostes de veïns ja és una realitat a altres grans municipis de
Catalunya. De moment aquí ens han explicat que l’han fet tenint en compte el procés participatiu de LH ON, amb el que nosaltres hem sigut sempre molt crítiques i el
seu programa electoral. A d’altres municipis s’inclou la veu de les veïnes. Aquí de
moment no.
Ens genera molts dubtes també... en els dos documents ens genera molts dubtes
temes com la desaparició o la no inclusió de la paraula públic, del concepte públic
dins de tot allò quan parla de model educatiu. D’aquest nou model cultural del que
en parlen, al qual també, sense entrar en detall, al qual també hem criticat força durant els plens de l’últim any. El nou model turístic, amb el qual estem totalment en
contra i que està donant certs resultats negatius en alguns barris ja de la ciutat, amb
l’arribada de pisos turístics il·legals a barris com La Torrassa. La qualitat de l’aire
sembla una broma que ens parlin de millorar la qualitat de l’aire quan sabem del
cert que el que provocarà tot el que té a veure amb la remodelació de vies incloses
dins del PDU Gran Via – Llobregat i amb l’arribada de nou de més trànsit rodat a la
zona amb el que això suposarà per a la qualitat de l’aire de la nostra ciutat.
En relació al comerç de proximitat, no sabem si això està relacionat també, per exemple, amb la venda dels mercats municipals a empreses privades a preu absolutament de cost, com hem fet ja al Mercat de La Florida. Si això... si és del que en
parlen quan parlen de comerç de proximitat, potenciar que els mercats de la nostra
ciutat quan els veus a primera vista semblin, això, centres comercials i en un raconet posi que són mercats municipals.
I transparència i rendició de comptes que creiem que són temes que han vingut en
repetides ocasions en aquest Ple i no precisament per bé, perquè estiguéssim d’acord amb les actuacions del Govern en aquests camps.
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En relació al punt 2, tornarem a fer com l’any passat. Ja que és un tràmit inicial que
necessita d’aquesta aprovació per poder presentar-se esborrany, esmenes i poder
arribar a l’aprovació definitiva, ens abstindrem. Perquè bé, perquè.. i accedim a ferho sobretot perquè no volem prorrogar els anteriors pressupostos. Apreciem en el
cas de l’IBI, apreciem algunes millores com l’increment del 3 % que comentava el
responsable de l’àrea als usos industrials, comercials i d’hostaleria que anava en la
línea que nosaltres proposàvem l’any passat. I una baixada simbòlica, creiem, en
l’habitatge del 0,5. Creiem que s’ha d’avaluar la baixada dels límits dels imports de
referència, els que afectaran aquesta pujada del 3 %, per tal que no afecti al petit
comerç o al petit negoci local.
I respecte a les taxes que s’incrementaran un 2 % de forma genèrica, gairebé totes.
Per la nostra part voldríem seguir analitzant algunes taxes específiques com les de
vehicles de tracció mecànica, llicències per activitats a la via pública o recollida
d’escombreries per tal d’apostar per actuacions específiques en aquestes matèries.
Sota el nostre punt de vista s’ha de seguir treballant en la progressivitat fiscal i valorar l’afectació tant dels impostos directes com l’IBI, com en les taxes en funció de la
renda i el patrimoni.
Ens abstindrem. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Gràcies alcaldessa.
En quant al tema del PAM. Després d’analitzar amb deteniment el PAM i el PIM,
hem de dir que tenim una sensació una mica agredolça. Perquè resulta que el que
hem vist és que el què està sobre el paper, ens agrada i estem d’acord. Districte
cultural: perfecte, endavant. Innovació: faltaria més. Una ciutat amb el potencial que
té L’Hospitalet ha de ser capaç de ser un referent en aquest àmbit. I en això sempre
hi estarem a favor i empenyent constructivament.
Però el que passa és que hem detectat un problema bastant important. Creiem que
l’equip de govern ha dissenyat el PAM de la ciutat que vol, com qui fa la carta als
reis i no el PAM que la ciutat necessita, ara per ara. Com ja ho han dit en la seva intervenció, el grup socialista ha fet el PAM basant-se en el seu programa electoral i
no en el consens i participació de la majoria de gent, excepte L’Hospitalet ON i també parlàvem dels Consells de Districte que nosaltres continuem dient que benvinguts siguin en el seu dia la seva creació. Però després de, ja estem en una segona
legislatura, continuem pensant que disten molt de ser l’òrgan participatiu plural que
necessita el barri, més enllà de la participació directa de moltes entitats, benvingudes siguin, però no de la participació directa de tota la ciutadania.
A vegades pensem que tenim en aquest avenç que proposa l’equip de govern i que
torno a repetir, que hi estem a favor en la part del que estàvem dient, que tenim una
ciutat 1.0 i una ciutat... i volem anar a una ciutat 2.0 però jo diria que hem d’anar a
una ciutat 2.0 sense obviar que la ciutat 1.0 sempre existirà, que són tots aquells
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carrers, tots aquells barris, tots aquells districtes que en el seu dia es van construir i
que moltes vegades són molt oblidats i és on realment viu la gent. La gent viu en els
diferents barris, en els diferents carrers, barris antics, que moltes vegades no tenen
les millores necessàries; tenint en compte que veig que hi ha una inversió de 39
milions d’euros, crec, en barris, que suposa un 30 % del pressupost i que creiem
que és insuficient.
Des del Partit Demòcrata pensem que aquest PAM és voler començar la casa per la
teulada, és voler construir una gran piscina al jardí de casa quan encara no tens aigua corrent i per tant no la pots omplir. I és que l’equip de govern ha tornat a passar
de puntetes pels problemes crònics i endèmics de la nostra ciutat. Tornen a imaginar l’Hospitalet del futur. Del futur sense fer cas ni preocupar-se per les necessitats
de l’Hospitalet del present. Com es pensa eradicar l’incivisme tan present a cada racó de la nostra ciutat? Quines mesures concretes programades i ben estructurades
es pensen dur a terme per tenir uns carrers nets i sense males olors? Què pensen
fer perquè la gent es senti segura als nostres carrers?
A totes aquestes preguntes que són les que afecten el dia a dia de la nostra gent, el
PAM no els dóna resposta. Per això no podem beneir aquest PAM. Ens agradaria
però no podem perquè no és creïble i perquè té unes prioritats que no són les nostres. Nosaltres apostem per posar el focus d’actuació en tenir una ciutat amb qualitat de vida i quan la tinguem no dubtarem en continuar treballant per fer-la pionera.
En quant al segon punt, l’aprovació provisional de les ordenances, ens abstindrem.
Continuem... ens centrarem en una de les coses que hi ha recurrent en el tema de...
tot i que em ratifico en el que vaig dir l’any passat i continuo dient en favor de l’equip
de govern sempre la predisposició al consens, a entaular una negociació per parlar
dels temes, a posar la màxima transparència possible amb les dades sobre la taula.
Però hi ha una cosa que ningú no es porti a engany. Ens proposen pel 2017 una
baixada de l’IBI de mig punt. I nosaltres continuem dient que benvinguda sigui però
que hem de posar l’IBI en el marc general de quina és la situació de la que venim.
En el mandat anterior, en el 2012, amb pujades successives durant 3 anys es va
pujar fins un 28 %. L’any passat es va congelar però per a mi congelar vol dir que
no t’ho cobren. Es posa una cosa a la nevera i no t’ho cobren. Quan es congela i et
cobren el mateix, et continuen cobrant el mateix que l’any anterior. I aquest any per
primera vegada es proposa una baixada de mig punt en un marc de, crec que han
dit, d’un 2 % en el que queda de legislatura, que estaríem parlant d’aplicació del
2018 i 2019, és a dir, després de vuit anys aquests tres últims anys significarien una
baixada del 2 % sobre una pujada del 28 % que donaria un resultat final, al 2019,
de que l’IBI és un 26 % més car que l’any 2011. Doncs en això no hi estem massa
d’acord perquè creiem que no donen resposta, aquestes baixades, a l’increment abusiu que va haver-hi en la legislatura anterior.
En quant a tota la resta de preus públics, tot i la intenció de contenir-ne alguns i de
pujar-ne uns altres, continuem dient que la pressió fiscal en aquesta ciutat és molt
alta. Que ens agradaria, i per això donem un vot de confiança amb aquesta abstenció i farem al·legacions, doncs intentar doncs assolir millors opcions per als ciuta-
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dans en aquestes al·legacions i en l’aprovació definitiva que es faci d’aquests preus
públics.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Bon dia. Sobre el punt número 1 ens donem per assabentats. El grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya des d’inicis d’aquest mandat sempre ha manifestat que faríem una oposició ferma i al mateix constructiva. I amb aquest esperit
constructiu d’Esquerra Republicana anirem definint el nostre posicionament en les
diferents mesures que es vagin concretant i portant a terme en aquest Ple que estableix el Pla d’Actuació Municipal.
Perquè avui el Pla d’Actuació Municipal no deixa de ser una declaració d’intencions.
Una declaració d’intencions amb poca concreció de com es durà a terme i tampoc
hi ha una calendarització d’aquest PAM. Compartim amb vostès que cal prioritzar
les polítiques que garanteixin els drets de les persones amb polítiques socials, de
lluita contra la pobresa energètica, contra els desnonaments. Perquè avui els ciutadans de l’Hospitalet, igual que els ciutadans de Catalunya, doncs estem patint una
doble crisi. La crisi provocada per la crisi econòmica a nivell global i la crisi del dèficit fiscal que fa que les nostres institucions no tinguin tots els diners que generen
els ciutadans de Catalunya i les nostres administracions no puguin invertir-los en
polítiques socials per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.
Però hi ha elements d’aquest PAM que nosaltres no compartim i no m’estendré perquè no hi ha massa temps. No compartim una aposta per un model exclusivament
econòmic que només aposta per la Plaça Europa, la Gran Via i pels hotels. I per un
districte cultural que a data d’avui és més grans titulars que no fets concrets. Creiem que aquesta ciutat cal que aposti per un model econòmic diversificat que també
aposti de manera clara pel comerç de proximitat; per potenciar la petita i mitjana
empresa; per promoure l’ocupació de qualitat i ser una ciutat també impulsora de
polítiques econòmiques a favor del tercer sector, de l’economia social i del cooperativisme. No compartim en absolut el seu projecte sobre Can Trabal, la darrera zona
agrícola de la nostra ciutat. Vostès ja saben que nosaltres volem que aquesta zona
agrícola, volem que s’incorpori al Parc Agrari del Baix Llobregat i que ara no es volen construir edificis. Volem que es faci doncs un parc urbà que connecti el parc de
Bellvitge, l’Hospital, Can Trabal i el riu Llobregat.
També ens preocupen els desequilibris que existeixen a nivell de la ciutat. Hi ha zones de primera, com la Plaça Europa, la Gran Via amb barris de segona, sobretot el
barri Nord on aquest avenç econòmic no acaba repercutint. I creiem també que és
necessari combatre doncs l’incivisme i valorar doncs si és necessari mantenir aquest contracte de neteja que no està funcionant correctament a nivell de la ciutat.
Però sí que volem valorar doncs que per fi el Govern d’aquesta ciutat aposti pel govern obert. Aposti per la transparència, per augmentar la participació ciutadana i els
pressupostos participatius. I també incorpori doncs com una línea d’actuació, el defensor del ciutadà, una proposta que va ser aprovada gràcies a Esquerra. Per tant
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el nostre compromís serà estar al costat d’aquelles propostes doncs que serveixin
per a avançar a nivell de la ciutat. El nostre compromís és que farem el nostre posicionament en base a que es vagi concretant aquesta proposta perquè en tot allò
que coincidim per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ens posem d’acord el
nostre grup municipal hi donarà suport.
Sobre el Pla d’Inversions Municipals, doncs en primer lloc agrair la voluntat de diàleg que ha tingut el Govern municipal en voler doncs pactar doncs aquest Pla d’Inversions Municipals. No únicament a nivell de grups municipals sinó també amb els
veïns i les veïnes o entitats del nostre territori. Des del nostre grup municipal hem
fet arribar propostes que hem recollit de les diferents entitats, dels diferents veïns i
veïnes, també del nostre programa electoral quan hem anat visitant els diferents barris i entitats d’aquesta ciutat. I estem satisfets doncs que per exemple, s’incorporin
doncs, temes com els Casals de la Gent Gran al barri de Bellvitge i Can Serra, la
conservació i rehabilitació del patrimoni arquitectònic, com podria ser el tema del
canal de l’Infanta, Can Trinxet, el nou Esplai Xixell, la millora dels parcs infantils i
instal·lació de tendals d’ombra, l’aposta per la reindustrialització de la carretera del
Mig, un nou espai pel Centre de Normalització Lingüística, la millora en els equipaments poliesportius de la nostra ciutat i inversions diverses en l’espai públic així
com actuacions de microurbanisme.
I referent al punt número 2 sobre les ordenances fiscals, doncs el nostre grup polític
portava en el seu programa electoral la baixada de l’IBI d’un 2 % durant aquesta legislatura. Un acord al qual hem arribat amb el Govern Socialista per a fer una extensió a les anteriors ordenances fiscals i aquesta baixada d’un 2 % es va rebaixant. I
en un context doncs que aquest any no es pujarà l’IBI pels ciutadans i ciutadanes
de Hospitalet, en l’IBI residencial sinó que es baixarà en un 2 %. I si veiem el nostre
voltant és a dir que hi ha ciutats que van augmentant l’IBI, com Barcelona en l’any
passat o la ciutat doncs de Girona que ha demanat doncs una revisió cadastral el
2015 i ha fet doncs un augment del 10 %. Per tant crec que és positiu doncs que la
ciutat de l’Hospitalet, és a dir aposti per no augmentar doncs l’IBI en aquesta legislatura i fer una rebaixa de un 2 % gradualment fins el 2019.
Però igualment que estem contents doncs, perquè s’hagi complert aquesta mesura,
no estem satisfets amb els altres compromisos que vam adquirir amb el Govern Socialista que és, per exemple, l’aplicació d’una taxa sobre pisos buits. Creiem que
com altres ciutats del nostre entorn metropolità, la nostra ciutat ha de tenir una taxa
dels pisos buits. Que es gravi aquells pisos que actualment són propietat d’entitats
financeres, són propietat de tenidors immobiliaris, que estan desocupats. Per tant
creiem que s’apliqui doncs una taxa sobre aquests pisos buits que no estan sent usats per habitatge social.
I també doncs lamentem que no s’hagi avançat en aquell grup de treball sobre la tarifació social que havíem manifestat en l’anterior, en l’any 2015, per a poder-lo desenvolupar durant aquestes ordenances fiscals. Per tant el nostre grup municipal
presentarà, és dir, esmenes al tema de les ordenances fiscals. Farà propostes igual
que ja els anuncio que presentarem una moció pel proper Ple per discutir que aquest ajuntament aprovi una taxa pels pisos buits a les ordenances d’aquest any.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias alcaldesa. Referente al primer punto bueno a parte de darnos por enterados y recalcar o reiterar lo que se ha dicho, lo que ya se ha puesto de manifiesto aquí.
Porqué este plan la verdad que consolida una ciudad muy moderna del futuro pero
totalmente irreal para lo que es ahora l’Hospitalet. Y consolida una ciudad que creemos es de dos velocidades. Una de la realidad de los barrios y otra la que el equipo municipal quisiera vender y todos quisiéramos, pero no es la realidad. Por tanto
a medida que se vaya poniendo en práctica con medidas concretas pues efectivamente, en función de esas medidas y que esas medidas consoliden el equilibrio de
la ciudad y no la desequilibre aún más, el Partido Popular las irá apoyando. El Plan
de Inversiones realmente consolida ese proyecto.
Primero el Plan de Inversiones claramente electoral. Decían anteriormente que han
seguido el programa para el PAM y efectivamente las inversiones que realizan, las
realizan mirando no tanto a la ciudad sino al rédito electoral que esperan obtener de
ellas. Por eso en este Plan de Inversiones se pone una vez de manifiesto lo mismo:
hay grandes proyectos pero se olvida los barrios, se olvida esos barrios que tienen
desequilibrios estructurales y que continúan con esos desequilibrios estructurales y
faltas de inversiones. Se vuelve a invertir en elementos e instalaciones que se habían invertido en el pasado y hay otras que quedan olvidadas. Nosotros creemos que
este Plan de Inversiones, aportaremos para el Plan de Inversiones en forma de propuestas o mociones, creo que hay que darle una vuelta. Porqué una vuelta sobre
todo a mirar a la ciudad y a mirar a la actividad económica de la ciudad. Al equilibrio
social y al equilibrio económico.
Se abandona lo que es el pequeño comercio y la PIME. Realmente queda visto y
palpable como la inversión que hay para mercados por ejemplo. Se va al Mercado
de Santa Eulalia que ya tuvo una gran actuación y se continúa invirtiendo en el Mercado de La Florida. Pero no hay unas propuestas concretas para el resto de mercados y para el resto de la actividad comercial y las PIMES. Tenemos un distrito económico muy potente pero hemos abandonado la pequeña empresa y el pequeño
comercio.
Respecto al segundo punto, nosotros nos abstendremos. Nos abstendremos en esta fase inicial esperando que podamos, a base de alegaciones, mejorar la propuesta del Gobierno. Nosotros obviamente que, a parte de ese equilibrio presupuestario
que debe mantener los presupuestos de este ayuntamiento, pues se mantenga las
cantidades y los importes que se han destinado a política social porqué se ha constatado que este año pues ha habido un aumento considerable de necesidades y posiblemente el año próximo estemos en las mismas cifras o más, pero ello no se
puede hacer siempre con el esfuerzo de los mismos. Se ha de mejorar la gestión
pero no la carga impositiva.
Lo que están haciendo ustedes con el IBI es el tocomocho. Están bajando un poco
por un sitio y subiendo por otro. Al final no hay realmente una rebaja impositiva del
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IBI con unas aspiraciones concretas para bajarlo. Están subiendo, están poco a poco subiendo el IBI para recortar aquellas bajadas que hicieron antaño con lo cual
están subiendo también al pequeño comercio. Decían que no iban a subir a las pequeñas empresas pero con esta reforma van a acabar subiendo a las pequeñas
empresas, las PIME y el pequeño comercio. Y la bajada que están haciendo ustedes a las familias es bastante escasa. Nosotros plantearemos unas alegaciones
con una reforma del IBI más ambiciosa. Que continúe con unas bonificaciones. Creemos que las familias ya han pasado una dura prueba con esta crisis. Creemos que
se le ha de aliviar la carga fiscal y a las empresas también porqué son las que han
de crecer y generar ocupación. Y esa apuesta por el empleo, la ocupación y la inversión es la que tiene que tener nuestra ciudad y no es buen mensaje ir subiendo
poco a poco el IBI a las empresas. Por ello nosotros también presentaremos alegaciones a este punto, al punto anterior del IBI de las familias.
Presentaremos alegaciones también del impuesto de tracción mecánica porqué estamos de acuerdo en el apoyo al vehículo poco contaminante pero tenemos que
tener en cuenta también aquellas personas de poca renta que por desgracia pues
tienen equipos, coches y vehículos contaminantes porqué no pueden cambiarlo. Tenemos que bajar este impuesto, reducirlo este impuesto y reducir las plusvalías que
a nuestro modo de ver, como presentamos el año pasado, siguen siendo elevadas,
este año las han congelado pero para nosotros aún continúan siendo elevadas.
Y respecto a los precios públicos aunque no sea este punto y las tasas pues lo mismo. Nosotros planteamos la congelación porqué planteamos una mejora de la gestión. Básicamente una mejora de la gestión que debe repercutir en una mejora al
ciudadano y no acabar trasladando la ineficiencia a los ciudadanos en modo de subida.
Muchas gracias.

Essent les 11:20 hores, abandona la sessió el Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez, regidor
del grup polític municipal de Ciutadans.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Gràcies. A veure. Sobre el primer punt, votarem, bé ens donem per assabentats i el
segon votarem en contra.
A veure sobre el primer punt. És un detall per a nosaltres quan es fa l’explicació
sobre el model de ciutat, fa una certa vanaglòria del nivell de població que té la ciutat que es manté en el setzè lloc de ciutat més poblada de l’Estat. Jo crec que això
respon una mica a una visió del segle XX i no del segle XXI que necessita la nostra
ciutat, que és una de les ciutats més densament poblades del món i que projecta aquesta visió, en el seu moment franquista, que va dir que havien d’arribar a 300.000
habitants, deia una concepció per entrar a les Corts. Aquell magnànim alcalde. Sabem que no és el motiu que hi ha ara. Estem en una altra situació.
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Però per nosaltres el que necessita la ciutat és un planejament, una reinvenció per
dir-ho així, una discussió profunda sobre qui model de ciutat necessitem. No necessitem una ciutat que tingui més barris. No necessitem una ciutat que continua augmentant la densitat de població. Necessitem una ciutat que millori la qualitat de vida
dels seus veïns i veïnes. Que espongi barris. Que doti de més serveis, més escoles
bressol, més residències per a gent gran. Que faci els CAPs i les escoles públiques
necessàries. En definitiva una ciutat del segle XXI molt a tocar de les necessitats reals dels veïns i veïnes, del comerç i de les empreses que estiguin a la nostra ciutat.
Per tant nosaltres creiem que la discussió que es porta aquí avui o la part inicial d’aquest debat és una part massa tancada sobre inversions, sobre projectes; que a vegades podem estar d’acord en el títol, el com es desenvolupa, el com i amb qui és
el que nosaltres aquí xoquem una mica amb la proposta que es fa. Es fa amb el tema de la proposta del PDU de la Gran Via. Es fa amb el desenvolupament de la
proposta o el projecte de Cosme Toda. S’ha fet recentment amb el tema o la forma
de dur a terme l’acord amb Grup Planeta sobre els antics jutjats de l’Hospitalet. És
una dinàmica que nosaltres no creiem que sigui beneficiosa. Que sí que dóna instruments a grans sectors privats que desenvolupen la ciutat, al cap i a la fi, al seu
interès però que no ajuden al que nosaltres entenem com un concepte de cohesió
social.
Sobre el concret creiem que no hi ha una explicació suficientment específica sobre
el tipus d’inversions vinculades a altres convenis, ajudes. S’anunciaven amb l’AMB,
Diputació, etc. però quins projectes són els que aquí vindran vinculats a aquests tipus de administracions i consorcis? No s’especifica encara quina part d’aquesta inversió és la que ja està executada o està compromesa amb diversos processos.
Sobre la partida de pressupostos participatius a Consells de Districtes ens comentava que al 2017 es faria aquesta proposta inicial. No sé si aquest mig milió d’euros
anirà pel 2017 o és una part ara i després serà una altra pel 2018. Es fracciona o
serà mig milió ara i mig milió al 2018. Llavors hi ha algunes cosetes de definicions
que nosaltres creiem que han de ser més fruit del debat del Consell de Districte, de
consultes a entitats i ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat que portar un llistat
tancat sobre aquest tipus d’edifici. Per tant reclamem un debat inicial sobre el POUM que nosaltres creiem que és fonamental. Com impulsar l’urbanisme de la nostra
ciutat perquè segons l’urbanisme que definim a la nostra ciutat, una part dels problemes o de les necessitats les resoldrem d’una manera o d’una altra. Una qüestió
formal al respecte del PAM, a la pàgina 15 i 17, i això ja bé hem llegit prou massa
d’aquestes paranys formals. Tema dels formatgets. A nivell d’informació. Qui modifiqui qui sigui allà perquè es veuen uns increments espectaculars però si agafem un
regla i mesurem els elements que hi ha doncs semblaria que hem incrementat un
300 % la inversió en serveis socials des del 2011 a 2015 i és rotundament fals. S’incrementa en un percentatge molt menor. De 19 milions a 23 milions. Un petit detall.
Sobre pressupostos. Sobre la informació que tenim fins ara que vam rebre el divendres al migdia, preguntar aquest increment de llicències d’obres sobre quins àmbits
aquest milió i mig, sobre quins àmbits s’obtindran aquestes llicències. Aquest increment. Sobre la plusvàlua quines dades tenim, quina evolució apunta el mercat a
nivell de la ciutat. Què s’està transaccionant a l’Hospitalet el 2016 i quina previsió hi
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ha al 2017? Amb un element que nosaltres creiem fonamental, que és el que està
passant a Barcelona, o bé el que ens està passant a la nostra ciutat que estem agafant elements de certa, diguem-ho així, especulació en l’àmbit dels pisos amb efectes turístics. És una cosa que està passant a Collblanc-Torrassa, a Santa Eulàlia i
altres.
Respecte al càlcul de les multes, hi ha una... Passa que es fa aquesta proposta de
liquidació... es fa en base a la liquidació 2015 o quin és aquest element? I el recàlcul dels PTE, doncs no es recull, no sé a què respon aquest element. I després algun element que s’anuncia ja que a nosaltres ens sembla una situació que no podem tolerar. Una empresa de caire monopolístic, com és Fomento de Construcciones y Contratas, que s’emporta més de 30 milions anuals en diversos contractes a
la ciutat, que haguem de pagar 800.000 € més en nova maquinària. Jo crec que és
un element que no podem compartir.
Sobre les ordenances fiscals donarem alguns elements perquè creiem que no són
positives i donem alguns elements. Sobre les parts formals del que fa la proposta
que fa el TA, doncs jo crec que s’han d’assumir de manera normalitzada. Definir sobretot per exemple la modificació de l’article 50, 76 perdó; que es defineixi millor la
referència a l’article 150 de la llei de gestió tributària doncs que es defineixi millor
els terminis, l’existència de les causes de suspensió i els efectes de l’incompliment.
Sobre l’apartat... l’article 117, perdó, l’apartat número 5 que es parla sobre... és llei,
l’article 65.5 de la LGT diu que s’ha de cobrar interessos però nosaltres creiem que
hem de buscar la fórmula que si una família, una empresa busca una fórmula per
fraccionar o fer un ajornament de pagaments és perquè té una necessitat. Creiem
que és un tema contradictori que s’hagi de cobrar un interès per a aquest tipus de
cobrament, el fraccionament.
Sobre l’IBI estem d’acord. Valorem positivament la reducció sobre el gravamen general. El veiem insuficient i més atenent l’increment sobre els usos industrials i aquest increment, o decrement millor dit, de la rebaixa del valor cadastral perquè
puguin computar en aquell gravamen. Per tant aquí ens faltaria informació sobre
què entra d’una banda, que surt de l’altra per veure aquest tipus de compensació
com s’ha calculat i si podem incrementar algun element i reduir algun altre. Per tant
em sembla insuficient la rebaixa del tipus general. Em sembla positiu el tema del
gravamen ja diferenciat, com ho vam plantejar l’any passat, i que creiem que ha sigut positiu pel que diuen els números.
Sobre la modificació número 2.1 de la taxa de serveis d’intervenció sobre activitats i
espectacles, ens agradaria bé que hi hagi una millor claredat sobre aquest concepte
que diu el Tribunal Econòmic sobre aquesta major activitat administrativa. No entenem ben bé a què es refereix, si és per bé, si és que no... no sé. Aquest dèficit que
té l’Ajuntament o l’àrea si es pot millorar perquè no es compleixi aquest dèficit.
Després una taxa molt concreta a la recollida de vehicles i contenidors que s’incrementa un 25 %. Que s’expliqui. Aquest tipus de tonatge.
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I algun element més. Sobre les qüestions de la taxa de prestació de servei municipal de la salut. El nostre grup creu interessant que s’estudiï incrementar o ajudar a
dissuadir la tinença del tipus d’animals potencialment perillosos. I hi ha un increment lineal del 2 %. Doncs creiem interessant estudiar que es formuli un increment
major d’aquest 2 % per una mica, aquest sobre cost fiscal sobre uns animals, creiem que són potencialment perillosos, doncs dissuadir una mica la seva tinença.
Crec que tots els ciutadans i ciutadanes ho agrairan.
Sobre l’aclariment que demana el TEALH sobre la prestació de serveis municipals a
l’ordenança 2.15 de prestació de serveis a mercats municipals que s’aclareixi aquest tipus de barreja de conceptes amb l’ICIO. Jo crec que això serà, suposo que
serà fàcilment aplicable.
I després sobre els serveis culturals, preus públics. Els serveis culturals, hi ha una
proposta de tarifes de reduir del 20 al 10 % la bonificació per compra de material de
museu i arxiu. Creiem que... estem en contra d’aquesta modificació, aquesta rebaixa. Creiem que s’ha de mantenir la subvenció al respecte. Creiem entendre, en els
preus públics d’instal·lacions esportives que hi ha una bonificació a la gent que està
a l’atur els dos primers mesos. Almenys el que hem llegit. Creiem que si aquesta és
la situació hem de treballar perquè la persona que està a l’atur continuï la bonificació tot el temps que estigui en aquesta situació i que estigui òbviament recollida i acreditada. Demanem una bonificació i una exempció del 100 % per l’ús d’instal·lacions esportives si no queda recollit en el conveni d’utilització de serveis d’educació
física i natació per a aquelles necessitats esportives o d’altre tipus de centres educatius de la nostra ciutat. Al Consell de Districte I va sorgir una demanda d’una escola que es troba al Passatge Miner, sobre unes necessitats òbvies d’espai físic que
no tenen en el seu centre i que demanaven que si és en horari escolar l’activitat i
formen part del currículum escolar doncs aquestes activitats es puguin fer en espais
municipals públics i que no tinguin cap tipus de cost per a les famílies.
Sobre els preus públics del servei d’educació. No estem d’acord que s’incrementi de
manera lineal el 2 % que en el cas concret del servei d’escolarització i en el servei
de menjador és més del 2 %. Creiem que queda una bona...sí, en concret el 2,83 %
i el 3,11 % i en el menjador 2,41 % l’increment segons les dades que hi ha a la proposta. Creiem que era un bon moment per començar el concepte de la tarifació social, com deia un company anteriorment. Vam donar un any de marge. Estàvem esperant els estudis que hi haguessin al respecte. No hi ha cap tipus de moviment en
aquest aspecte i creiem necessari que la tarifació social podria ser un bon començament en les escoles bressol de la nostra ciutat. Buscar aquest exercici de solidaritat i de cohesió en el conjunt de veïns i veïnes.
I després arribem al que nosaltres creiem que és el que més ens grinyola. Que és la
proposta de preu públic al servei funerari. Ens sembla altament preocupant, com a
mínim molt estrany, que sigui la pròpia concessionària, Áltima Serveis Funeraris,
que proposa aquest decrement molt important en el servei de fèretres de la nostra
ciutat. No conec enlloc una reducció d’aquest tipus sobre un servei d’aquesta magnitud. L’argument era que estem en una època de crisi. Sembla mentida que portem
vuit anys de crisi i és ara en aquest any que es plantegi una rebaixa en alguns fère-
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tres de més del 50 %, entre el 16 % i més del 50 % sobre el preu d’aquests fèretres,
com diria aquell, “esto huele mal”. Portem vuit anys de crisi. Aquesta rebaixa no respon a cap tipus, sembla, no hi ha cap tipus de justificació. O entrem en un bucle
complicat, és a dir, si baixem un 50 % tipus de fèretres és que el preu no era, òbviament, el que s’havia de pagar. Per lo tant aquí la discussió ens porta a llocs insospitats sobre perquè aquest preu tan elevat sobre els fèretres de la nostra ciutat. Per
tant creiem que hi ha hagut pràctiques abusives per part de l’empresa concessionària en els preus. Nosaltres no hem fet òbviament el treball de concretar o de fer el
seguiment d’això. D’aquí ja sabem l’any passat que va ser sancionat aquest Ajuntament i l’empresa corresponent en una cessió molt important sobre la competència
en aquest sector. Per tant és un tema que porta cua i que creiem que no és baladí
els preus que es porten en aquesta proposta de rebaixa de preus.
I sobre les ordenances fiscals concretes, algunes propostes. Demanem que sobre
l’IAE també s’incrementi on es pugui el tram, incrementar el 2 % sobre aquesta taxa. Al igual que l’ICIO, nosaltres considerem que el nivell de desenvolupament també que aquesta ciutat, o esperem que tingui aquesta ciutat, ha de revertir en més
recursos per afrontar les necessitats de serveis socials, educatius, del foment de l’ocupació i altres qüestions de manteniment, òbviament, de la nostra ciutat. Per tant
nosaltres proposem un 4 % d’increment sobre l’ICIO. Al igual que la taxa d’utilització
privativa i aprofitament del sòl d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. Creiem que també les grans empreses han de contribuir de
manera més important a les nostres necessitats de la nostra ciutat. Igualment ho
considerem a les contribucions especials tot i que té un altre tipus de situacions i té
un impacte menor en les nostres finances, creiem que també s’ha d’incrementar.
Demanem, com vam demanar l’any passat, que l’IBI sobre les VPO es mantingui
mentre considerem pisos VPO.
Sobre la comparativa... ho dèiem abans. Sobre el tema de la tarifació social creiem
que era un moment important pera aquest Ajuntament començar, com es referien
altres elements, l’AMB ja ha fet aquestes propostes sobre la tarifació social i esperava una proposta més concreta sobre la tarifació social tot i que hi hagin algunes
propostes de bonificació. I tampoc trobem cap tipus de compromís sobre processos
de municipalització de serveis a la nostra ciutat. Recentment la ciutat de Castelldefels ha iniciat un procés similar. Per tant tots aquests elements ens porten a votar
en contra d’aquesta proposta. Gràcies.

Essent les 11:22 hores abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias Sra. Presidenta, buenos días a todos y a todas.
Bueno, he escuchado atentamente lo que nos ha explicado el Sr. Brinquis, a tenor
de su lectura y de lo que hemos podido nosotros observar en la lectura propia del
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PAM y del PIM, pues mire, sinceramente, vemos que el PAM se lleva muy mal con
el PIM, pero muy mal, y porque no está el PUM, porque si no ya sería el PIM, PAM,
PUM, fíjese cuando hablamos del PUM y de los proyectos que ustedes tienen urbanísticos, menos mal que no está.
Miren, se hace un relato con la intención de vender sus bondades, como no puede
ser de otra manera, pero la realidad es que está lleno de vaguedades y de palabras
vacías, yo lo he leído detenidamente y he visto mucho palabras como dar una respuesta global, potenciar, fomentar, consolidar, promover, incrementar, mejorar, pero
que al final no se da una respuesta concreta en muchísimas cosas, ciertamente en
algunas sí, pero en la mayoría no.
Bien, nosotros vamos a votar en contra del PAM, porque tenemos, por lo que veo,
por lo que ustedes escriben, modelos de ciudad diferentes. Nosotros queremos una
ciudad, obviamente, ustedes lo dicen mucho, pero luego al final no es tan así, para
las personas, una ciudad con la misma velocidad, se ha dicho aquí, una ciudad que
de alguna manera no contemple, como parece ser que está contemplando, que los
barrios se degraden permanentemente en detrimento de unas políticas económicas
en otros barrios, que harán sin duda, si siguen por este camino, una ciudad de dos
velocidades.
Por eso vamos a votar en contra, esperando que rectifiquen, todo esto no es para
siempre, todo tiene su rectificación, siempre y cuando ustedes entiendan el modelo
de ciudad que nosotros, como grupo, pretendemos y muchas partes de la ciudadanía. Es cierto que es complicado conjugar todos los intereses, somos muy variopintos los grupos que hay aquí y cada uno tiene la suya, pero sí que se puede llegar a
ciertos consensos para evitar estas políticas que nosotros entendemos que desarrolla el PAM, que no son las que creemos y nosotros tenemos la obligación de defender como grupo, una ciudad que no tenga dos velocidades, una ciudad más de
los barrios y de las personas si cabe.
Y luego también observamos incoherencias, en el PAM se habla de garantizar el
acceso a las “escoles bressol” sufragadas con fondos públicos, obviamente, actualmente se cubre apenas la mitad de las solicitudes, pero en el PIM no se recoge ninguna inversión, dirán, no es que estas inversiones pueden ser de otras administraciones, también aquí hemos hecho un esfuerzo y queremos que se abunde en ese
esfuerzo, para que no se nos quede tanta gente fuera, teniendo en cuenta que el
50% de los que lo solicitan se quedan fuera.
Luego también se dice, consolidar y desarrollar políticas de precios públicos que
garanticen la accesibilidad de las personas a las instalaciones deportivas municipales, el acceso puntual de habitantes de la ciudad de Hospitalet y que favorezcan el
alquiler de espacios en los equipamientos deportivos municipales con visión empresarial. Bueno, esto de la visión empresarial ya quizás se podría haber ahorrado,
porque si se refiere a que hay que gestionarlo bien, estamos de acuerdo, pero estas
palabras pueden confundir, visión empresarial en temas que funcionan con el dinero municipal, pues tiene que haber otro tipo de visión, visión de servicios a los ciudadanos y tal. Pero en cualquier caso, si ustedes lo dicen por eso y es posible que
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lo hagan así, nada que decir, la buena gestión siempre es buena gestión y se supone que la empresa, se supone, no todas, debe hacer una buena gestión y, por lo
tanto, ese concepto de empresarial podía caber, pero tengo mis dudas.
Mientras tanto, fíjense, se aprueba una ordenanza de precios públicos con precios
tres veces más altos en función del polideportivo que ofrezca el servicio, por la misma actividad escolar, algo ya comentamos y nos han respondido algo que no nos
satisface, que eso viene ya dado, pero que si acaso, que está bien, pero si acaso lo
podemos mirar para el próximo año. Oiga, pues si está bien, por qué lo vamos a
mirar, seguramente no estará bien o ustedes habrán entendido que algo hay que
cambiar. ¿Acaso no pagan, me pregunto yo, los vecinos de un barrio lo mismo que
los de otro? Se puede responder y decir, oiga es que aquí, por ejemplo, tenemos
vecinos que quieren más servicios, piscina, etc, u otros servicios, pero yo creo que
habría que tener un paquete básico para todos los polideportivos, donde la gente
que no pueda acceder a otros servicios, porque dicen que los dan en otros polideportivos, pues pueda tener, en plano de igualdad, el mismo servicio básico en todos
los polideportivos, me parece que hay un agravio comparativo ahí, y todos pagan lo
mismo, seguramente habrá familias que sí que les dan más servicio y se puede justificar el precio, pero a lo mejor no lo pueden pagar y sí necesitan un servicio básico, por eso creo que habría que rectificarlo.
Y luego hay que tener mucho cuidado con el apartado de servicios básicos garantizado, no tenemos la misma visión de los servicios básicos garantizados, ya lo explicaré. El Plan de Inversiones Municipal, en el 59,63% corresponde a instalaciones
deportivas y culturales que tienen una concurrencia, lo hemos visto, casual con el
distrito cultural y turismo deportivo, vamos a ver ¿el turismo deportivo es un derecho básico garantizado? En cambio si hay ahí, se habla de dinero ahí ¿no? ¿Es un
derecho básico garantizado construir un estadio nuevo de beisbol que nos cueste
más de 3 millones de euros, cuando ya tenemos uno que es muy digno y que está
infrautilizado? A nosotros nos parece que no, que no es un derecho básico. Miren,
sinceramente, vamos a ser honrados con lo que pensamos ¿no? Nuestro grupo
piensa, pensamos que eso parece más una política de ocurrencias de la Sra. Alcaldesa, sinceramente, para darse un paseo, que lo hace con cierta frecuencia, por los
medios y por las televisiones y demás. No necesitamos un estadio de esas condiciones en Hospitalet o ¿acaso vamos a traer aquí a los New York Yankees a jugar?
vamos a traer equipos de gran elite y tal, que en cualquier caso no se justificaría
con los derechos básicos garantizados. El dinero hay que mirarlo con lupa y hay
que gastarlo en lo que de verdad son derechos básicos, nosotros lo vemos así, garantizados.
Mire, Sra. Alcaldesa, hemos leído también por ahí que dicen, los barrios necesitan
un relato, nosotros pensamos que no, que lo que necesitan son inversiones, relatos,
oiga, usted puede contarles los que quiera, pero lo que necesitan en el fondo son
inversiones y no se están haciendo. Luego habla de mejorar el proceso, lo digo esto
por los ejemplos de vaguedad y de muchas veces ciertas incoherencias, cuando se
habla de que necesitamos un relato, pero luego al final se explica un relato muy
bonito, pero no se invierte suficiente, etc. Luego dice también, mejorar el proceso
de acogida de inmigrantes e integración de la población recién llegada, ya podemos
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recordar aquí que el PSC votó en contra de la mesa de integración de Hospitalet
demandada por el propio colectivo, o sea, que no se comprende mucho que se expliquen unas cosas y luego, pues al final no atendamos a los que realmente nos piden esas demandas.
Favorecer el papel de los “esplais” y grupos escolta, como espacios abiertos al territorio donde se trabaja la cohesión social y el sentimiento de pertenencia al barrio, la
creatividad y la cultura, eso está muy bien, pero también es un relato, esto es un relato, pero por eso, por eso este año se ha dejado sin subvención por falta de partida
presupuestaria, la hay para unas cosas, pero para otras no, al Club Infantil y Juvenil
Sanfeliu, San Ildefons, Club d’Esplai La Florida, Centre d’Esplai Xixell, Fundación
La Vinya, Acción Social Educativa Itaca. Sí, veo que se ríen ustedes, pero se ha dejado sin, yo lo he visto, bueno, expliquen lo que quieran, pero eso es el relato de los
barrios. ¿Cuál es el problema?¿No es verdad? Yo lo he visto, yo lo he visto en las
concesiones de subvenciones, cuando dicen ustedes que estamos en contra de las
subvenciones no es cierto, estamos en contra de ese tipo de políticas de las que se
les da a unos no y a otros sí, que habría que ver a qué obedece. Miren, se lo voy a
decir claramente, y también en clave de humor, hombre, porque de vez en cuando
el rictus… no se puede estar siempre fruncido y veo que ustedes están un poco serios, aquí utilizan aquello de mucho te quiero perrito, pero pan poquito, en los barrios, mucho perrito te quiero, pero pan poquito, mucho te quiero perrito, pero pan
poquito.
Miren, nosotros hablamos de…ustedes hablan de conseguir un espacio público adecentado, con un mantenimiento y limpieza adecuado, y una gestión de los recursos más eficiente, transparente, sostenible y adaptada a la necesidad de los ciudadanos, y estamos de acuerdo, estaremos encantados de que lo consigan, porque
tienen que empezar por cumplir la moción que propusimos desde Ciudadanos, que
aprobó este Pleno en marzo, para garantizar el control diario del servicio de recogida de residuos municipales, limpieza viaria y limpieza de alcantarillado de la ciudad
y el acceso a los ciudadanos a la información sobre la prestación del servicio, se aprobó la publicación en la web del Ayuntamiento, de los servicios y todavía está por
ponerse, no está todavía.
Miren, viendo lo que hacen ustedes, de verdad tenemos la impresión de que quieren gobernar el futuro a golpe de ocurrencia, sinceramente, nos da la sensación.
Miren, la propaganda está bien cuando se cumple, pero muchas veces los proyectos se quedan sin cumplir, todavía hablamos, y se presentan como una gran cosa,
hablamos del Edificio Mistral, donde decía usted que en un año estaría lleno de
grandes obras de arte y tal, y que no habrían ratas, pues siguen habiendo ratas, no
hay obras de arte, o sea, un proyecto también de propaganda que le permitió a usted, bueno pues pasearse por los medios, que últimamente lo hace, está bien que
se promocione la ciudad, no estamos en contra de que usted diga lo que tenga que
decir, lo que pasa es que después hay que cumplir, hay que hacer las cosas, y no
tiene que ser solamente como elemento propagandístico de un aparato político,
tiene que ser con más enjundia, tiene que tener consistencia y luego cumplirse.
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Miren, y en cuanto a lo del IBI, bueno, ustedes saben perfectamente que nosotros
no estamos de acuerdo con esa raquítica bajada que ustedes venden, porque es el
chocolate del loro, cuando realmente venimos de un proceso donde se ha metido
un 28% o más de incremento en el IBI y, evidentemente, lo que pretendíamos desde nuestro partido y lo tenemos en el programa, es que el IBI bajara mucho más,
sustancialmente más, porque hay margen, hay margen para hacerlo, lo vemos, y fíjese que al final lo que hacen es recaudar más, haciendo una especie de tsunami
para esa gente que nos genera riqueza en la ciudad, que se los lleva por delante,
los pequeños, medianos empresarios y los grandes, miren, los grandes, que tienen
un potencial, para ellos también es el chocolate del loro que ustedes les suban,
pero los grandes empresarios no generan tanta riqueza en la ciudad a nivel de puestos de trabajo y otras cuestiones, ni plusvalías. La general, los muchos, muchos
pequeños hacen un mucho, muchos pocos hacen un mucho y ustedes ahí la tienen
tomada con ellos, les arrean y les meten, en algunos casos, hasta el 18% de aumento, si valoramos que han hecho ustedes una modificación en los bloques de las
tablas del valor catastral, donde han hecho unas componendas ahí, para que al final en algunos casos resulte un 18% de incremento, no en todos, obviamente, no
en muchos, pero sí en algunos, claro, el que lo soporta y el que lo sufre es al que le
duele.
Estamos absolutamente en contra de eso y por eso creemos que había otras formas e incluso habíamos llegado casi a tener un pacto, pero ustedes al final decidieron cambiarlo y hacer otra cuestión, legítima, obviamente, porque para eso son gobierno. En cualquier caso, lo que sí vemos es que se está apretando mucho a personas o a grupos y colectivos de gente que está generando riqueza y que las están
pasando canutas también, porque a pesar de que se dice que la crisis ya ha pasado
y tal y cual, sigue habiendo una crisis importante todavía, necesitamos mucho más
tiempo para ver si es verdad que salimos o no de la crisis, aquí ya no se habla de
brotes verdes, pero bueno, algunos pretenden vendernos la moto de que la crisis ya
ha pasado y no es verdad. Hombre, ustedes parece que sí que algo muestran en
los presupuestos, porque veo que contemplan como ingresos, que ya veremos, algunas cosas, porque la economía va a tirar y demás, bueno, eso es un poco jugársela, pero en cualquier caso, está bien, parece ser que sí que hay un cierto repunte.
Miren, nosotros, como ustedes bien saben y lo reitero otra vez, no queremos perjudicar a la gente, a las personas, a los emprendedores, a la gente que ha puesto negocios pequeños, y que el IBI los castiga, estamos hablando de un 48% de aumento del IBI en todo este proceso, el 28 y medio, más lo del año pasado, más lo de este, se va a meter en un 47 y pico por ciento, según los cálculos que hacen los propios empresarios, pequeños y medianos empresarios, con los que hemos hablado,
claro, están que trinan, porque cuando se está diciendo en este Ayuntamiento que
queremos inversiones nuevas en la ciudad, cuando se vende el distrito cultural que,
por cierto, se perdonan todas las plusvalías, prácticamente la mayoría, por ejemplo
véase el regalo que ustedes han hecho, entre comillas, ya lo discutiremos, del Edificio de Josep Tarradellas de antiguos juzgados, donde nos venden que 722.000 euros de canon y tal, y cuando resulta que tu miras bien la letra pequeña, al final no
pagaran nada, será un regalo. Ustedes me dicen, es mejor eso que tener eso lleno
de ratas, pues quizás sí, pero había otras alternativas.
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Por eso digo que tenemos conceptos distintos de ciudad, de modelo de ciudad, y es
por eso por lo que estamos en contra de estas políticas que nos llevan a distintos
caminos, no sin evidentemente admitir que es complicado gobernar esta ciudad,
porque aquí estamos un montón de ideas políticas y es difícil que todos conjuguemos y acabemos yendo por el mismo camino. Pero sí se puede adelantar intentando que haya buena voluntad y no seguir gobernando como si ustedes, pues no tuvieran oposición, porque la tienen, hoy han cambiado los tiempos y el signo de los
tiempos es distinto, las políticas de hace cinco, diez y quince años ya no valen para
ahora, necesitamos nuevos modelos de hacer política, y eso tienen ustedes que entenderlo. Por eso nosotros vamos a votar en contra de los dos puntos y vamos a
reflexionar, a ver si es posible que ustedes tomen nota de lo que se ha dicho en este Pleno por los distintos grupos políticos y podamos llegar a acuerdos que nos permitan, porque lo que en realidad queremos es colaborar a la gobernabilidad, al desarrollo de esta ciudad, colaborar con el gobierno que legítimamente se dio esta
ciudad que son ustedes, para eso les votaron, pero ya les digo, sin renunciar a las
exigencias de cambio que está pidiendo la ciudadanía. Eso es lo que les pedimos,
consenso, diálogo y estas políticas económicas que son importantísimas para nuestros ciudadanos, que de alguna manera reflejen el sentimiento de la mayoría de los
ciudadanos de nuestra ciudad. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. El grup del Partit Socialista ens donem per assabentats
del primer punt i votarem favorablement en el segon.
Respecte del Pla d’Actuació Municipal i del Pla d’Inversions Públiques, s’han dit
moltes coses, intentarem dir alguna més o “apostillar” alguna de les coses que ha
expressat el Tinent d’Alcalde. Evidentment, el Pla d’Actuació Municipal és un producte i és una manifestació de voluntat i de compromís del govern municipal, evidentment, perquè, al cap i a la fi, és qui té l’obligació de tirar-ho endavant, però també és cert i no és menys cert, que evidentment aquest Pla d’Actuació Municipal neix
a partir de dos vectors, de dos elements.
Un, un element que nosaltres entenem que molt important, que va ser tot un procés
de participació fet durant un llarg temps en el mandat anterior i que va concloure
amb una sèrie d’elements que marcaven una estratègia de ciutat, fins a l’any 2025, i
que entenem que per ser fidel a aquell resultat, per tant, els successius plans d’actuació municipal d’aquí a aquella data, raonablement haurien d’estar orientats a donar compliment a aquell procés. I, evidentment, un altre element important per a la
confecció d’aquest Pla d’Actuació Municipal ha de ser el compromís electoral, el
compromís polític, que aquest grup va prendre amb els ciutadans, amb les ciutadanes, en la contesa electoral, aquell era el compromís, i la barreja, diguéssim, o la intersecció d’un i un altre, és l’origen del Pla d’Actuació Municipal.
Això cadascú ho pot qualificar com vulgui, els models de participació són diversos,
no són únics, cadascú defensa o planteja el que considera, nosaltres entenem que
davant de propostes que es qualifiquen de molt participades, perquè s’ha fet una
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assemblea i l’assemblea haurà sigut amb la quantitat de gent que hagi sigut, nosaltres el que presentem és un model de participació on van participar lliurament més
de 7.000 ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat, i em sembla que no ha hagut cap
altre procés participatiu fet per ningú, per contrarestar això o per presentar una alternativa, i si s’ha fet, jo personalment ho desconec i, evidentment, els resultats no
s’han portat a debatre ni en aquest Ple, ni en cap altre lloc. Per tant, del procés més
gran de participació ciutadana que mai s’ha fet en aquesta ciutat, aquest és en bona
part l’origen del Pla d’Actuació Municipal.
Aquest Pla el va aprovar el govern municipal, avui el portem a donar compte en aquest Ple, perquè tots plegats el puguem compartir, refusar, debatre, criticar i, fins i
tot, fer aportacions, faltaria més, i amb aquesta voluntat s’ha fet. És un Pla, evidentment, que té durada de tot el mandat, per tant, és un element viu, que anirem veient
la seva concreció i cóm es desenvolupa al llarg dels quatre anys. I, evidentment,
com tot Pla d’Actuació Municipal, perquè no sigui un fer volar coloms, perquè no sigui una ocurrència, que em sembla que ho deia el Sr. Miguel García, ha d’anar acompanyat de les concrecions i les concrecions del Pla d’Actuació Municipal vénen
en el Pla d’Inversions Públiques Municipals.
El Pla d’Inversions el que fa és donar resposta al Pla d’Actuació, o sigui, no tindria
sentit fer un Pla d’Actuació sense memòria econòmica, en aquest cas, una bona
part de la memòria econòmica és la que ve en l’altre document en el Pla d’Inversions. Ja sé que hi ha molts de vostès que en les seves diferents responsabilitats
de govern, estan acostumats a fer projectes de llei o fins i tot a fer lleis o a posar en
marxa projectes sense memòria econòmica, aquí tenim per costum posar una memòria econòmica, en aquest cas, com a mínim, una memòria d’inversions. El Pla
d’Actuació és una manifestació de voluntats, és una manifestació de què volem fer,
producte d’un procés molt extens de participació, d’un compromís d’aquest grup al
seu electorat i, finalment, acompanyat d’un compromís d’inversió mesurable i, a
més a més, identificat en el temps, que durant els successius anys, cada vegada
que el pressupost vingui a ser debatut i aprovat en aquest Ple Municipal, hi haurà la
concreció de l’anualitat en cadascuna d’aquelles anualitats.
Dit tot això, el tema d’ordenances fiscals, que després han parlat, i taxes, mirin, hi
ha una cosa que sabem tots i que sabem tots de casa, si ingressem menys, no es
pot gastar més, jo crec que aquest és un principi compartit per tothom. Jo crec que
pràcticament en totes les seves intervencions, els diferents grups plantejaven o
molts d’ells plantejaven, des que l’IBI s’hauria de baixar més en el règim general,
que hauríem de donar més bonificacions en d’altres impostos, que hauríem de rebaixar la pressió fiscal, que hauríem de... i paral·lelament ens han dit que en el Pla
d’Actuació Municipal o en el Pla d’Inversions hauríem de fer més inversió, hauríem
de fer més despesa corrent, mirin, això no quadra, jo sé que des de l’oposició això
és una equació senzilla, perquè no tenen la necessitat, ni l’obligació, de complir allò
que diuen, perquè una cosa és fer les manifestacions i després complir-les.
Per tant, evidentment el pressupost, quan el debatem properament, és un pressupost quadrat, avui estem debatent la part dels ingressos, aquests ingressos han de
quadrar amb les despeses, no podem anar amb un pressupost desquadrat, entre
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d’altres coses, perquè hi ha una llei, la Llei de sostenibilitat de l’administració local,
que justament van fer una Llei de sostenibilitat en l’únic element de l’administració
pública de tot l’Estat, que no té dèficit, podrien fer una Llei de sostenibilitat per les
Comunitats Autònomes i una altra per l’Estat, llavors si que ens fotríem un fart de
riure, perquè l’Estat està quadrant les seves comptes davant d’Europa amb els superàvits que estan generant les administracions locals i als únics que colla són als
ajuntaments, i els ajuntaments són els únics que estan donant resposta a tot allò
que tant una administració com una altra no està complint, essent la seva obligació,
i nosaltres, malgrat les limitacions de la Llei de sostenibilitat per les administracions
locals estem fent allò que ens toca fer i el que no ens toca fer.
Després, s’han dit algunes qüestions que el meu company Tinent d’Alcalde, el Sr.
Brinquis, després en el torn de resposta segur que respondrà, però algunes coses
sí que no puc evitar de manifestar. Ens deia al final el Sr. García, el Sr. Miguel García ens deia: “se ha dejado a los “esplais” sin subvención”, mire, nosotros, de manera sostenida, cada año se dan 600.000 euros en subvención a los “esplais”, si usted
encuentra una ciudad, en ratio por habitante, no hagamos trampas, ya se lo digo yo,
en ratio por habitante, que dé una subvención parecida, premio, aquí ninguna actividad, justificada, de lo que nosotros entendemos de la formación, de la educación en
el “lleure”, en el tiempo libre, se queda sin la ayuda de este Ayuntamiento, y va mucho más allá, y ustedes lo saben. Ustedes saben cómo se apoyan, por ejemplo,
cuando se acaba el curso escolar, las becas de comedor que van más allá del periodo escolar, y mientras se hace eso en periodo no escolar, en periodo no lectivo,
por los “esplais”, ahí también está el Ayuntamiento aportando dinero para esas becas, cosa que no deberíamos hacer, porque no tenemos la competencia, pero hacemos. Por lo tanto, creo que ese elemento, ese ejemplo que usted ponía, creo que
no es afortunado.
Nosotros gobernamos, evidentemente, lo mejor que podemos, sabemos y, en muchas ocasiones, incluso que nos dejan, pero no es a golpe de ocurrencia, se podrá
estar de acuerdo o no de acuerdo, en alguna de las intervenciones se decía que no
se está de acuerdo con el modelo de ciudad, absolutamente respetable, somos
unas cuantas formaciones políticas, cada una tiene un modelo diferente, y ese es
un modelo que sometemos a debate, a encuesta, pero encuesta de las de verdad,
cada cuatro años. Nuestro modelo es el que es, lo podemos explicar y lo explicamos, lo sometemos a examen y, a hasta fecha de hoy, hemos ido aprobando una
convocatoria detrás de otra, con lo cual, ese seguirá siendo el modelo que nosotros
desarrollaremos.
Cuando se dice, “hay que apoyar más a las pequeñas y medianas empresas, están
ustedes “collando” a la gallina de los huevos de oro”, no, miren, nosotros el nivel impositivo de esta ciudad, por mucho que ustedes se empeñen, y comparado en términos de homogeneidad, en términos de igualdad, con las ciudades de nuestro entorno, esta ciudad sigue teniendo un nivel de presión fiscal por debajo de la media,
les guste a ustedes o no les guste, les hemos dado tablas comparativas, se lo hemos explicado a través de diferentes impuestos, de diferentes tasas, por valores catastrales, por tipos por los que lo aplicamos, en los tipos diferenciales, cual es nuestro tipo diferencial, el porcentaje respecto del general, el nuestro y el de otras ciu-
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dades, es igual, ustedes siguen con la suya, muy bien, pues por mucho que lo repitan, en este caso ya les digo yo que no será verdad.
Pero, por ejemplo, miren, en el primer semestre de este año, desde el ámbito de
promoción económica, en el departamento de empresa y ayuda al desarrollo de
proyectos de pequeñas y medianas empresas, de emprendedores, nosotros hemos
acompañado, hemos impulsado, y se han creado más de 40 pequeñas empresas
impulsadas desde ese centro, son muchas o son pocas, ustedes lo pueden medir,
pero ese es un dato, más de 40 empresas han salido impulsadas y creadas desde
el centro de empresas, en el primer semestre del 2015. Estamos con unos niveles
de tasa impositiva, mire, si los impuestos en esta ciudad fuesen como ustedes plantean, además en el ámbito económico, no pasaría que cada mes una nueva empresa se instala en esta ciudad, y no nueva, sino nueva proveniente de otros territorios,
si nosotros no fuésemos competitivos no vendrían, y cada mes, digo cada mes por
no decir más, pero cada mes una empresa se instala en nuestra ciudad.
Luego plantean, oigan, esto, nosotros somos una ciudad, gran población, somos
muy densa y lo que están haciendo ustedes, todo lo que hacen ustedes es para aumentar la densidad, en algún Consell de Districte ja m’ho han sentit dir, la densitat
és el nombre d’habitants dividits entre els kilòmetres quadrats de superfície, els kilòmetres quadrats de superfície no s’han modificat des de fa moltíssims anys, per
tant, aquesta és una variable que no s’immuta, la que varia és la població i la població no creix, per tant, la densitat no creix, continuem tenint la mateixa densitat, molt
alta, altíssima, evidentment. Cóm podríem baixar la densitat, fent o promovent que
gent de la nostra ciutat marxés, és un model, no és el nostre, si algú vol baixar la
densitat de la ciutat, el que ha de fer és promoure que la gent de la ciutat marxi a
viure a un altre lloc, nosaltres no és el nostre model, el que volem és que la gent
que viu en aquesta ciutat hi visqui a gust, estigui satisfeta i poder donar-li més i majors serveis, sempre que això sigui possible.
La baixada del tipus de l’IBI és insuficient en el règim general, això ho hem debatut
per activa i per passiva, jo sé que baixar el 0,5% en un rebut de l’IBI, en euros són
molt pocs, l’impacte en les finances municipals és important, pensin que una baixada del 0,5, estem parlant d’entre 300.000, 350.000 euros menys de recaptació per
aquest concepte, en funció d’aquesta baixada, amb 300.000, 350.000 euros, es poden fer moltes coses. Voldríem baixar el 20% de l’IBI? Bé, doncs baixar el 20% de
l’IBI és rebaixar la recaptació en uns 15 milions d’euros, que algú al costat ens digui
quines coses deixem de fer per valor de 15 milions d’euros, que no siguin inversions, perquè ha de ser despesa corrent, rebaixem en 15 milions d’euros la despesa
corrent i podrem baixar el 20% l’IBI, cada any, baixem cada any.
Una qüestió que s’ha dit, que és absolutament falsa, no s’ha incrementat el 47% de
l’IBI ho sumin com ho sumin, això senzillament no és cert.
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SRA. ALCALDESSA
Gràcies Sr. Belver. Ara el Sr. Cristian m’havia demanat la paraula i suposo que també el Sr. Brinquis.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, gracias Alcaldesa, yo para aclarar, como Teniente de Alcalde, en este caso, de
deportes y de juventud, aclarar algunos temas que ha comentado especialmente el
Sr. García al respecto de deportes.
Primero, me extraña un poco que le moleste o que le resulte extraño que haya una
palabra como empresarial en el tema de la gestión de las instalaciones deportivas,
porque el objetivo de ese comentario básicamente es intentar aprovechar aquellos
horarios en los que las instalaciones deportivas de esta ciudad no tienen un uso intensivo. Usted sabe, porque conoce el sector, que en las instalaciones deportivas
hay dos lógicas, en las de polideportivos una lógica de abonados que funciona todo
el día y una lógica de cesión de espacios a entidades deportivas, para la promoción
deportiva, que funciona especialmente a partir de las cinco de la tarde, con lo cual
hay unos horarios, desde las siete de la mañana que se inician las actividades, hasta las cinco de la tarde que normalmente algunos espacios están vacíos, intentar
que se puedan alquilar esos espacios para que esas instalaciones económicamente
sean más sostenibles y nos cuesten a todos los ciudadanos menos, yo creo que es
muy positivo. Y ese es el espíritu empresarial que hay detrás del comentario del
PAM, con lo cual no es nada más extraño que eso.
Respecto a los precios públicos, yo no estaba en la Comisión de Presidencia, sé
que hubo un cierto debate al respecto de esto, los precios públicos se establecen
en base a unos estudios de costes que, evidentemente, responden a los costes reales de las actividades que se desarrollan en cada polideportivo. Como usted bien
sabe, además en esta ciudad tenemos polideportivos con un modelo de gestión y
polideportivos con otro modelo de gestión, los que están concesionados, evidentemente hay unas empresas que calculan sus costes en función de las actividades
que ofrecen, que no son las mismas que el polideportivo de al lado, necesariamente, y que cada empresa tiene su propia estructura de costes, que no tiene por qué
coincidir con la empresa del polideportivo de al lado. Luego tenemos todas las de
gestión directa, que estas sí que el Ayuntamiento, a través de los concursos que
hace de prestación de servicios, tiene más capacidad de homogenizar los precios
que se establecen.
Pero, evidentemente, usted convendrá conmigo que un ciudadano no paga lo mismo por un Mercedes que por un Seat Panda, con lo cual, cuando se ofrecen servicios diferentes no se puede cobrar lo mismo, porque nadie lo pagaría, es decir, no
es una cuestión de voluntad, es que usted no pagaría lo mismo por una instalación
que le ofrece 100 actividades que por una que le ofrece 25. ¿Qué estamos haciendo? Invertir para intentar homogeneizar el nivel de servicios que se establece, hay
una inversión prevista, por ejemplo, en el Fum d’Estampa, que lo que quiere hacer
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es poner ese polideportivo al día, para que realmente podamos ofrecer los mismos
servicios que se ofrecen en el polideportivo del Centro. Ese es el secreto para poder tender hacia la homogeneización de los precios.
Y luego hay otra cuestión, es decir, cuando comparemos precios, comparemos precios mensuales o trimestrales o semestrales, unos con otros, no comparemos un
precio mensual con uno trimestral o con uno anual, porque entonces nos llevaremos a engaño y pensaremos que hay una diferencia que realmente no existe, que
además sepan que el hecho de cobrar anual, semestral, permite que el que paga
así tenga una rebaja importante sobre el coste, con lo cual, está bonificado, cosa
que me parece bastante interesante.
Y acabo, la inversión famosa del estadio de futbol americano y beisbol, a mi me parece muy bien que haya quien lo cuestione, opiniones para todos los gustos, yo
creo que esta instalación el primer objetivo que tiene es dar respuesta a las necesidades de cerca de 400 deportistas, entre futbol americano y el beisbol y el softbol,
que en este momento, en esta ciudad, no tienen resueltas sus necesidades de entrenamiento y de competición. Ese es el primer objetivo y para mi es un objetivo básico y justifica por si solo el que se haga una inversión. Pero sabe qué pasa, que
podíamos haber hecho dos actuaciones y podíamos haber dicho, actuamos y hacemos un campo de beisbol, y actuamos y hacemos un campo de futbol americano,
pero en la línea de la estrategia de turismo deportivo, que para nosotros también es
muy importante y si no la comparten, pues oiga, a mi me parece que cuando lo ve
todo el mundo y uno no lo ve, se tiene que cuestionar el que no lo ve, es decir, nosotros cuando explicamos esto en el Área Metropolitana, a todo el mundo, a las empresas que vienen, a las Federaciones, a las Universidades, lo ve todo el mundo
claro, y claro, sería muy torpe por nuestra parte no participar de esa estrategia.
Bueno, pues la estrategia de turismo deportivo es una estrategia de este gobierno,
y en esa línea, esta instalación que va a ser única en Europa, pero que no es única
en el mundo, porque hay en muchos países, en Estados Unidos, en Japón, etc, va
a ser un elemento de atracción de turismo deportivo, evidentemente, e incluso de atracción, estamos trabajando, con federaciones deportivas que se quieren instalar
en la ciudad. Eso para nosotros, desde el punto de vista del posicionamiento de
Hospitalet, es muy importante, desde el punto de vista de la promoción deportiva,
también. Con lo cual, la lógica de esa instalación, como de muchas otras, es esa,
primero dar respuesta a necesidades de los ciudadanos de Hospitalet, y segundo
participar de esa estrategia de turismo deportivo que tan buenos frutos está dando.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Acabaré mi intervención anterior que no he tenido tiempo y
luego intentaré dar respuesta al resto.
Les subvencions de l’IBI, una mica per acabar de concluir, es mantenen per al 2017
amb la mateixa dotació que aquest any. Amb les subvencions tanquem el cercle per
poder ajudar als col·lectius com famílies monoparentals, famílies nombroses i famí-

…/…

29

lies amb fills discapacitats, que la llei tributària no ens permet incloure en les bonificacions i, per tant, ens permet treballar la progressivitat fiscal d’alguns impostos.
Per tant, estem reduint la pressió fiscal als nostres ciutadans per a incrementar-la a
les grans empreses que tenim a la ciutat, sense perdre nivell competitiu amb Barcelona, ni el nivell d’ingressos que ens permet mantenir i millorar les prestacions a la
ciutadania. Per això, el fet que siguin cada vegada més les empreses que es volen
instal·lar al nostre municipi, ens permet garantir i enfortir un sistema fiscal que no
deixa de banda als col·lectius més necessitats.
Recordar que amb l’aprovació d’aquestes ordenances estem garantint el poder donar resposta a les necessitats dels nostres ciutadans, per a poder mantenir tots els
serveis públics del municipi. Estem parlant del 55% dels ingressos, gairebé 130 milions d’euros.
I per acabar, m’agradaria agrair la feina feta a l’organisme de gestió tributària, el
servei de pressupostos, el TEAL i la Intervenció General, i a la restes de serveis
que ens estan ajudant a treballar les ordenances amb una visió global, i als grups
polítics del Consistori que ens han volgut fer aportacions i que han volgut treballar
amb nosaltres aquesta proposta.
I per poder respondre breument algunes intervencions dels diferents grups, comentar a la CUP que en el tema de l’impost de vehicles de tracció mecànica, tenim totes
les bonificacions al màxim, el que hem fet ara és incorporar, llavors sí que es redueixen una mica, però s’incorporen les propostes de l’Àrea Metropolitana, el que es
vol és que tots els municipis de l’Àrea Metropolitana tinguem les mateixes bonificacions sigui quin sigui el municipi on estiguis.
Respecte a Convergència i Unió, bé, si vostè parla també de tenir una visió global,
doncs recordar-li que del 2000 al 2010, l’IBI en aquesta ciutat es va congelar, en
canvi va augmentar el valor cadastral, però va haver un pacte de no pujar l’IBI, per
això segurament a partir del 2010 es va haver d’incrementar, d’acord? Llavors, també jo crec que és interessant poder veure, si diu veure-ho tot de manera global,
doncs això també ho hauria d’incorporar. I una mica recordar, doncs també això,
que l’IBI és un dels més baixos que hi ha a municipis semblats al nostre.
A Esquerra Republicana, bé, doncs ja sabem que el tema de l’aplicació d’una taxa
sobre els pisos buits, ja ho hem parlat més d’un cop, doncs bé, hi ha molta...necessitem més jurisprudència i és un tema més polític segurament que tècnic,
llavors aquí necessitem un consens polític per tirar aquesta taxa endavant. I a nivell
de grup de treball sobre tarificació social, doncs bé, comentar, ho he comentat ara
mateix, no ho havia fet a la primera part de la meva intervenció, hem treballat a nivell intern, dins de la casa, per anar en aquesta línia, ja hem començat a posar i
moltes de les modificacions que hem proposat, doncs van en aquesta línia, però
hem treballat a nivell intern, a partir d’aquest any treballarem més amb la resta de
grups polítics, encara no estàvem preparats per poder treballar d’aquesta manera i
creiem que aquest any ho podrem fer.
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Al Partit Popular, bé, una mica deixar clar, i també a Ciutadans, que les nostres pujades d’impostos no afecten al petit comerç, afecten al gran comerç d’aquesta ciutat, i és el que hem estat intentant i sempre hem mantingut l’intentar no augmentar
la pressió fiscal al petit comerç d’aquesta ciutat. Aquestes finances se sustenten,
les finances municipals se sustenten en l’IBI i aquest model és el que han proposat
vostès des del govern de l’Estat, nosaltres el que hem intentat és sobreviure, llavors, si critiquen el model, doncs bé, és el model que han proposat vostès, que són
els que estan governant a Madrid, no el que nosaltres volem aplicar, a nosaltres ens
agradaria un altre model i també poder baixar la pressió fiscal al nostres ciutadans. I
comentar que, tornar a dir que la majoria de serveis, la cobertura que hi ha, està per
sota del 50% del seu preu.
A Iniciativa, bé, la primera part de la seva intervenció se la pot guardar pel Ple d’octubre, de l’ordinari, perquè no és part d’aquest Ple, és part del Ple d’octubre, per
tant, ja ho tinc agafat per poder donar resposta, ja fa dies que ens vam reunir amb
el seu grup polític...

SRA. ALCALDESSA
Sí, ho sento Sr. Brinquis. Faríem una segona volta, Sr. Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Seré breve, gracias. Respecto, bueno, a comentarios que se han ido escuchando
sobre el PAM i el PIM, me sorprenden comentarios del Partido Popular, parece que
se ha instalado el ecosocialismo en el Partido Popular y nos preocupamos de los
vehículos eléctricos y de la reversión que tienen los impuestos en la sociedad y en
las personas. Hay un impuesto que ustedes dijeron en el gobierno que rebajarían o
que no moverían, que es el IVA, que impacta a todos los españoles, empresas y
personas, y ese impuesto lo incrementaron cuando dijeron que lo iban a mantener o
bajar, aquí por lo menos se habla de rebajar un 2% el IBI y por lo visto se va a hacer, que eso también es importante cuando se tienen compromisos y sobretodo
compromisos electorales como su partido.
Respecto al tema de vehículos eléctricos, que también ha comentado, sobre el tema de los impuestos a los vehículos eléctricos, pues estaría muy bien que desde el
gobierno central hay un plan de subvenciones para la instalación de puntos eléctricos, que precisamente acaba este mes, no hay vista de renovarlo, porque evidentemente tampoco tenemos gobierno, con lo cual, a partir de ahora, las instalaciones
de los nuevos puntos de carga para vehículos eléctricos no están subvencionados,
sería importante también trabajar sobre eso. También sería importante trabajar sobre la mejora del Plan Pive 8, que es el plan de ayudas para compra de vehículos
con baja emisión, es una cuestión importante que sí que tendría efecto real sobre
los ciudadanos, más allá de una modificación de un tanto por ciento sobre una tasa
de carácter municipal.
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También incluso podríamos hablar del tema del impuesto al sol y que no permite
ciertas políticas a nivel autonómico en temas de energía o podríamos hablar de tantas otras medidas que ha ido tumbando el Partido Popular en el Tribunal Constitucional, básicamente que proponían mejoras para los ciudadanos en temas de energía y de impuestos y también de derechos, como el derecho a la vivienda. Otra cuestión que se ha ido comentando también, es el tema de la mejora de la calidad del
aire y un poco el recurso del tema de impacto que tendría Cal Trabal también sobre
este tema, se habla de 350.000 toneladas de CO2 de más en el Plan Director Urbanístico que se propone, el tema es que la calidad de aire se tiene que trabajar de
forma global.
Hay muchísimos compromisos con el Área Metropolitana respecto a las mejoras en
la calidad del aire, este gobierno va a trabajar y ya hay proyectos en marcha con el
Área Metropolitana y municipales, para promocionar el uso de la bicicleta, para mejorar la calidad de circulación para las bicicletas en la ciudad, y lo que tenemos que
tratar es que cuando llegue ese incremento de circulación que haya PDU o no haya
PDU, lo va a haber, porque al final cuando hay un incremento de actividad económica, hay un incremento de circulación, lo que hay que trabajar es para mejorar el uso
del vehículo eléctrico, para minimizar la entrada de vehículos contaminantes a las
ciudades. Gracias.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, un parell de reflexions ràpides, un parell de comentaris. A veure, la densitat de
població és un indicador més, és un indicador més que s’acostuma a utilitzar des
d’un punt de vista de diverses forces polítiques, el podem acostumar a utilitzar en
relació a cóm influeix aquesta densitat de població en la qualitat de vida segurament, en la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, però és un indicador complementari, és un indicador molt important, sobretot en aquesta ciutat, però és un indicador complementari i es complementa amb d’altres, amb d’altres com pot ser el
trànsit rodat que passa per una part de la nostra ciutat i que segurament no ajuda a
complementar o equilibrar allò que suposa un indicador concret que és el de la densitat de població.
Llavors, per exemple, amb la densitat de població que tenim a la nostra ciutat, si no
tinguéssim la C-31 i no passessin els 140.000 cotxes, vehicles rodats que passen
cada dia per la nostra ciutat, per la nostra ciutat per la C-31, segurament no tocaríem, la densitat de població no la toquem, però milloraria la qualitat de vida segurament, no? O canviaria, com a mínim, les condicions de veïns i veïnes, perquè canviaria la qualitat del seu aire, no? que respirem cada dia i segurament canviarien
sense tocar la densitat de població.
Clar que és difícil tocar, modificar aquest indicador, el de la densitat de població,
clar que és difícil, no crec que cap de les forces que estem aquí, estiguem convidant a marxar a veïns i veïnes de la ciutat per modificar aquest indicador, el que estem dient és que ja tenim un indicador, crec, no intentaré parlar per tothom, però el
que estem dient, crec, és que tenim un indicador prou difícil de gestionar, que és el
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de densitat de població, com a mínim que no el complementem amb d’altres que facin més difícil encara millorar la qualitat de vida, la qualitat de l’aire que respiren
veïns i veïns d’aquesta ciutat, que el complementem amb d’altres indicadors que intentin equilibrar, no que encara empitjorin amb d’altres elements la qualitat de vida,
tot i que no toquem la densitat de població.
Sí que és veritat que hi ha elements que no són de densitat de població, que són
segurament subtils, que estan vinculats amb la quantitat de població que passa per
la nostra ciutat cada dia, que no són densitat perquè no hi viuen, no entren dins del
mateix indicador, perquè no hi viuen i, per tant, hi ha una certa trampa quan parlem
d’indicadors estàtics, que seria la gent que acabaria passant per la ciutat en el moment que construïm més edificacions a la nostra ciutat, siguin, això, edificacions de
negocis, quan es construeix més, hi passa més gent, per tant, hi ha més trànsit rodat, per tant, hi ha més volum de persones que passen per la ciutat, per tant, hi ha
algun indicador que es modifica, segurament no el de densitat, però hi ha condicions que es modifiquen.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, Sr. Brinquis, jo quan li faig un trasllat, li faig un trasllat d’una època concreta del
2012 al 2016, en que ha pujat un 28%, nosaltres sempre hem proposat una rebaixa
de l’IBI en el nostre programa electoral que no anava tan...ha parlat, crec que el Sr.
Belver, no sé de quin tant per cent, no, no, nosaltres no hem demanat mai de rebaixar-ho, tornar a la situació real, perquè som conscients de les finances del govern i,
per tant, demanàvem una reducció, crec recordar, d’un 7 i pico, d’un 7% respecte
d’aquest 27% i, per tant, creiem que aquest 0,5% és insuficient, perquè l’any passat
es va congelar i perquè estem parlant que aquí es diu que hi ha un pacte establert,
per part d’Esquerra Republicana i de vostès, d’un 2% en el que resta de legislatura.
A mi m’agradaria que s’exploressin les possibilitats que aquest tant per cent fos superior, atenent també a què s’està pujant l’IBI en d’altres situacions, en els negocis i
tal i, per tant, al final el que hem de saber és que la població de l'Hospitalet, la màxima població de l'Hospitalet són gent treballadora, gent que potser ocupava, en alguns casos, una classe mitjana que s’ha anat empobrint, si podem dir així la paraula, producte de la crisi econòmica, en no tenir pujades salarials i tal, i en canvi aquesta gent que ha vist “mermats” els seus ingressos producte del treball, han vist
una pressió fiscal en aquests anys.
I, per tant, vull dir, torno a repetir, per això fèiem una abstenció, perquè creiem que
aquest mig punt i aquest 2% global, creiem que és insuficient respecte del que estàvem dient abans i creiem que poden explorar situacions, que de fet les han explorat
i les han aplicat, explorar coses que puguin dir que ens agradaria més parlar d’un 3
o un 4% de reducció de l’IBI en aquest mandat, per què, perquè entenem que en el
seu moment, motivat per tot el que ja sabem, es va produir un increment, creiem
que abusiu, necessari, però abusiu, i que al final es manté en el temps, perquè tornem al mateix, ara al 2017 es baixarà mig punt, però la realitat és que al 2016 estem pagant un 28% més que al 2011.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, bàsicament, jo dos apunts molt breus, sobre el tema de la tarifació social, si existeix aquest grup de treball intern, seria positiu, doncs que s’exposés a nivell dels
grups, que puguem parlar-ho, perquè la intenció inicial era que aquest grup de treball tingués les conclusions per aquestes ordenances fiscal, si hi ha aquest treball,
doncs intern, que s’exposi i a veure si també podem introduir ja alguns tipus d’elements en aquest període d’al·legacions que s’ha obert o que s’obrirà en el moment
que es publiquin les ordenances fiscals.
I sobre el tema de la taxa de pisos buits, doncs si s’ha de traslladar al debat polític,
és el que hem fet i el passat dijous vam registrar una moció per tal que aquest debat polític es pugui fer, doncs en aquest Ple del mes d’octubre, perquè creiem important que en aquesta ciutat s’apliqui una taxa sobre els pisos buits, que són gran
part de les grans immobiliàries, gran part dels grans tenedors, perquè no podem
permetre que a la nostra ciutat continuï havent pisos buits, mentre hi ha gent que
està patint, doncs manca d’habitatge digne i desnonaments. I creiem, i així esperem, que en aquest debat polític, doncs hi hagi una majoria qualificada i si els senyors del Partit Popular, com sempre fan, intenten impugnar aquestes propostes
que són dignes per a la ciutat, doncs que ho facin, però sí creiem que és voluntat
que hi hagi, doncs una taxa per poder penalitzar els pisos buits que avui són gran
part del sector financer i del sector immobiliari.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Muy breve, dos apuntes y un tercero que ahora me han dejado encima de la mesa.
Respecto a los vehículos eléctricos, no se sorprenda, no tienen el monopolio, esto
ya viene de un compromiso que es europeo, que es español y que también es, obviamente, del resto de administraciones. Nosotros estamos de acuerdo, proponemos la bajada, mayor bajada de impuestos en estos vehículos, pero también, lo he
dicho antes, en aquellos contaminantes, pero que sobretodo son porque son personas con bajo nivel de poder adquisitivo, que no pueden cambiar de coche, tampoco
pretendemos penalizarlos o pretendamos penalizarlos sin un plan transitorio, por
eso ponemos una bajada total de este impuesto, una bajada global en este impuesto.
Respecto al modelo de financiación del IBI, es cierto que el gobierno de la nación
dio, puso sobre la mesa este impuesto para financiar las administraciones locales,
pero ustedes cogieron y se aprovecharon del modelo y lo aprovecharon al máximo.
No es el modelo, es cómo se gestiona ese modelo, la libertad que ese modelo da a
los ayuntamientos, es lo que estamos cuestionando aquí, y ustedes en su momento
subieron el IBI al máximo o casi al máximo de lo que permitía ese modelo, que permitía otros tramos menores, y actualmente, pues tenemos la presión fiscal que tenemos, sobretodo en el impuesto del IBI, heredada, como ya se ha puesto de manifiesto aquí en otras intervenciones, pues de ese aprovechamiento inicial, y nosotros
lo que pretendemos es bajarlo un poco gradualmente, sabemos que la administración tiene que cuadrar sus cuentas y que esas cuentas no se pueden ver dañadas,
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sobretodo en la actividad de la administración y en las políticas sociales, por una
bajada brusca de impuestos y descontrolada, pero sí que se puede mejorar la gestión y sí que se puede ir bajando los impuestos a los ciudadanos.
Y respecto a los pisos vacíos, ingeniemos otra…no vayamos a lo fácil, no vayamos
a lo fácil y culpabilizar a otros, que es siempre la estrategia de Esquerra Republicana, no, vayamos con iniciativas que de verdad lo fomenten. La penalización o el
castigo al final no, vayamos al por qué de esos pisos vacíos que no están en el
mercado y hagamos y legislemos, si hace falta, con propuestas concretas para que
lo…pero la solución no es el castigo, la sanción, porque eso no llevará a más pisos
en alquiler, puede que aumente la recaudación, pero no llevará a más pisos en alquiler.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, muy breve, sobre algunas cositas que se han dicho. Sobre si vienen o no vienen
las empresas, no vendrán o se irán por el IBI, en tal caso vendrán si funcionan o no
funcionan o en tal caso el coste del alquiler, podemos llamar a una de las torres que
están todavía libres en plaza Europa y preguntamos la compra o el alquiler, si eso
ayuda o no ayuda a que vengan las empresas, si vale 3.200 euros el m2, eso sí
ayuda o no ayuda a que vengan las empresas, es una cuestión del privado, por lo
tanto, digo que a veces nos ponemos, nos arrogamos la espada de Damocles a la
administración pública, que generamos unos impuestos, aumentamos los impuestos, van a venir o no las empresas, cuando hay otros conceptos que son mucho
más gravosos para las empresas. Lo digo para que eso lo tengamos en cuenta.
Y sobre algunos elementos, hombre, los procesos participativos, hombre, con los
resortes del gobierno y el presupuesto podemos hacer, el gobierno o quien sea con
capacidad de organización, puede hacer procesos participativos, la cuestión es otra, como repensamos que es a la voluntad de iniciar o la voluntad de retomar el
LHOn o como lo queramos llamar, de que sea un proceso plural y amplio, no se arrogue ni el gobierno, ni la oposición, sea un conjunto, un proceso de ciudad.
Y sobre las propuestas, hombre, la propuesta que tiene ahora mismo sobre la mesa
es un presupuesto con superávit, por lo tanto, no creo que sea tan dichoso o tan
malo, de algunas de las propuestas que están haciendo los grupos de la oposición.
Y sobre el concepto de la densidad, yo creo que nosotros tenemos que tender a,
sabiendo el comportamiento vegetativo que tiene occidente de decrecimiento, obviamente hay un elemento, aquí no estamos hablando de expulsar a nadie, yo creo
que eso ha sido un comentario poco acertado, pero sí obviamente de esponjar
nuestros barrios y de mejorar otros barrios. Tenemos un tema histórico en La Florida que algún día tendremos que entomar entre todos y todas, sobre unos edificios
que son insalubres.
Y sobre cómo impactarán los nuevos desarrollos urbanísticos, pues creemos que
perjudicaran el desarrollo de…, el desarrollo no, lo que hablábamos antes de la
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contaminación, pues yo creo que, hombre, que el PDU de la Granvia, podemos cada mañana, si queréis, saber cómo está el acceso a la ciudad y aquello es un caos,
y no quiero saber si se desarrolla el PDU este, otro o el que sea, se acabe de desarrollar la plaza Europa, cómo acabará aquello, es…o sea, hay colas, o sea, hay caravanas cada día allí, lo que hay allí es, bueno, vayan ustedes allí y verán lo que
hay, y el impacto que hará será…, perjudicará la salud de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Por lo tanto, hay elementos que son más estratégicos, los vehículos eléctricos, etc, y hay elementos que serán reales y que impactarán directamente a
los vecinos, por lo tanto, no juguemos con eso, y sobre unos conceptos, unos cálculos de contaminantes que todo el mundo que sabe un poquito de hacer números,
sabe que esa es la parte más baja del cálculo de las toneladas de CO2 que se incrementaran en el ambiente de nuestra ciudad.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sr. Belver, usted decía al principio, es que nosotros estamos haciendo y esto, lo
que hacemos, el PAM este viene del mandato anterior y tal, bueno, tiene que enterarse que estamos en otro mandato y de alguna manera hay unas fuerzas completamente distintas en el Pleno y una sensibilidad distinta, en cuanto a eso también
habría que tenerlo en cuenta para conjugar políticas. Es decir, si nos negamos a
que, como viene de anteriormente y tal, de anteriormente puede venir bien o mal y
nosotros entendemos que a lo mejor se puede mejorar.
Mire, Sr. Belver, dice que no se puede gastar más, tiene razón, no se puede gastar,
si tú tienes cinco no puedes gastar ocho, porque al final además no te lo permite la
Ley, pero se trata de prioridades Sr. Belver, lo he dicho más de una vez, se trata de
prioridades, usted tiene una prioridad y nosotros y parece ser que el conjunto de la
oposición tiene otra, es cuestión también de ponernos de acuerdo en cuáles son las
prioridades que benefician más a los ciudadanos, en función de la visión política de
todo lo que es la ciudad, no de un grupo, por lo tanto, yo creo que también habría
que mirar eso ¿no?
Mire, y en cuanto decía lo de antes, yo creo que seguramente me he explicado mal,
es cierto que ustedes no han dejado sin subvención a estas entidades, total, estamos hablando, es lo que me ha faltado decir, de unos proyecto de espacios abierto,
que ustedes han dicho que no y se los han cargado, cuando nosotros creemos que
son interesantes y son buenos y así lo reivindican los propios “esplais”, han dicho
que no hay presupuesto, pues seguramente también es una cuestión de prioridades, nosotros entendemos que esos proyectos son buenos y habría que tirarlos
adelante. Pero fíjese, hay una paradoja, hay algo que nos duele especialmente, ustedes le han dicho a la asociación “No somos invisibles”, que es una asociación de
personas con parálisis cerebral, han dicho que no, porque les ha parecido a ustedes, tienen un proyecto de 19.000 euros, les piden 4.000 euros y les han dicho que
no, que no hay nada, me parece que también es conciencia social ¿no?
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Son distintos modelos y sobretodo prioridades, que yo entiendo y entiendo cuando
usted hace el discurso, oiga, miremos, si estoy de acuerdo, miremos en los criterios, porque el reparto no puede ser de 20 panes para 20 personas si tenemos 14,
nos faltan 6, en eso tiene usted razón, pero vamos a ver si podemos partir un pan
un poquito, para darle a todos tres cuartos de pan, porque es lo que hay y, claro, si
no generamos más riqueza, y me da la sensación de que la manera y el modelo
que tienen no es precisamente el de generar riqueza, sino porque los que quieren
ustedes traer aquí les perdonan casi todo y he puesto un ejemplo antes, y los que
están aquí si les apretamos se marchan, porque nos dice usted se hace un negocio
más de vez en cuando aquí en esta ciudad ¿y los que se van?¿y los que cierran?
Esos no los cuenta, por algo será.
Mire, y en cuanto al Sr. Cristian Alcázar, Cristian, perdóname el atrevimiento, tu y
yo conocemos perfectamente la ciudad cómo funciona a nivel de deporte, tu aquí
me dices, sinceramente, que es un proyecto que vosotros tenéis, que os gusta mucho, que estáis muy contentos, que os gusta mucho pasearlo por ahí, pero que realmente no le vemos la utilidad potente para la ciudad, eso es una forma de verlo distinta, yo no estoy diciendo…, mire, aquí el concepto deporte tiene que ser de base
social, hay que apoyar el deporte de base social, todo lo demás son “fer volar coloms”.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Si, gracias Sra. Alcaldesa. Solo dos o tres cuestiones.
Primero de todo, estic absolutament d’acord amb la intervenció que feia en Christian de la CUP-PA. La comparteixo cent per cent. Només hi afegiria que en el tema
de l’aire, tenint en compte les nostres característiques i el nostre entorn, el tema de
l’aire és un tema, com a mínim, metropolità. Perquè nosaltres podem fer o no fer
dins de la nostra ciutat però si al costat, i al costat vol dir a la vorera del davant,
passa una altra cosa, això ens acaba afectant. Per tant jo entenc que aquesta ha de
ser una política, la política ambiental, ha de ser una política metropolitana i de fet
des de la pròpia Àrea Metropolitana ja s’estan desenvolupant polítiques en aquesta
direcció i s’està intentant que siguin compartits els objectius amb una certa perspectiva.
Després, mirin, l’Hospitalet fa trenta anys, fent números rodons, era la segona ciutat
de Catalunya en nombre d’habitants. I des de llavors ho ha estat i ho continua sent.
El canvi és que des de fa mitja dotzena d’anys, set, vuit anys, és la segona ciutat de
Catalunya en llocs de treball localitzats. Això és un canvi de model. Això sí que és
un canvi de model. I això sí que genera riquesa. Perquè per redistribuir riquesa hi
ha un principi fonamental, que és que es generi. Si no es genera riquesa l’únic que
fas és socialitzar misèria.
Per tant el model d’aquesta ciutat ha estat això, generar riquesa per redistribuir-la.
No generem una ciutat de dues velocitats, el que passa que no a tot el nostre territori i en les mateixes oportunitats. El què hem de fer és aprofitar les oportunitats, i
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que les oportunitats no es quedin només en el lloc on es generen sinó que es puguin redistribuir per tota la ciutat. Si aquesta ciutat, si els ciutadans de l’Hospitalet,
han pogut suportar millor que en d’altres ciutats la crisi que hem patit, ha estat pel
model que es va desenvolupar ja fa uns quants anys i que ens ha permès poder
destinar recursos a coses que en d’altres ciutats no han pogut, però no perquè no
tinguessin voluntat, sinó perquè no tenien recursos ni, a lo millor, possibilitats ni, a
lo millor, imaginació per tirar-les endavant.
Aquest Govern municipal va tenir el pensament ja fa molts anys, el va impulsar, el
va desenvolupar i ha donat resultats. No es comparteixen? Hi ha un altre model?
Faltaria més. Absolutament respectable. Però aquest és el nostre model i pensem
que ha estat un model d’èxit, i com ha estat un model d’èxit, com diuen aquells, allò
que funciona millor no ho canviem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs jo si em permeten per afegir alguna qüestió que s’han plantejat per
part d’alguns dels grups i que per la manca de temps tampoc s’ha pogut contestar
per part del tinent d’alcalde. En referència a dues qüestions que ha tret el portaveu
d’Esquerra Republicana sobre el tema de la tarifació social. Aquest és un tema que
s’està treballant per part de l’Ajuntament. És evident que anem cap a aquest model,
que la gent pugui pagar, aportar, en funció de la seva situació econòmica i per tant
estem convençuts que aquest serà un projecte que s’està madurant a nivell tècnic,
però que aviat començarem ja a treballar amb la resta de formacions polítiques perquè puguem anar acordant algunes qüestions.
Sobre els temes dels pisos buits, a veure, jo estic... perfecte que vostè pugui presentar una moció. Em consta que també la Federació d’Associacions de Veïns acaben d’entrar una proposta perquè es pugui debatre en el proper Ple. Per tant el tema dels pisos buits és evident que és un problema i que l’hem d’afrontar des de
molts punts. Potser aquesta no és la solució del problema però pot ser un punt de
pressió més i possiblement... a veure, el tema del..., i no vull insistir perquè aquest
Ple ho ha parlat en altres moments. Possiblement la solució dels pisos buits el que
sí que és cert és que no és... el que va fer el Partit Popular presentant una resolució, interposant un recurs davant del Tribunal Constitucional cargándose el instrumento que los ayuntamientos disponíamos para abordar con más elementos de
presión a las entidades financieras que tienen pisos, o los grandes tenedores, que
tienen pisos vacíos en nuestra ciudad. Por tanto vamos a... en fin, con toda la buena voluntad por parte de los grupos políticos que den soporte a esa moción y también con la propuesta de la Federación de Asociaciones de Vecinos y no sé si las
diversas plataformas que tenemos de afectados por la hipoteca, que tenemos cinco
en estos momentos. Si todos estamos convencidos y de acuerdo que esta es una
posibilidad de acción, bueno pues tomemos el acuerdo y pongámoslo en marcha lo
antes posible.
Yo, me gustaría agradecer el tono del debate porqué es un tono crítico. Me parece
que también ha sido el portavoz d’Esquerra Republicana, desde la oposición, de
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forma firme pero también en tono positivo, de poner encima de la mesa elementos
que nos puedan ayudar colectivamente a tener una ciudad que evidentemente queremos que sea de una velocidad, no de dos velocidades como se ha expresado por
parte de algunos grupos. Y por tanto desarrollar esa ciudad, muy densa evidentemente, somos la segunda… o sea tenemos la segunda población de Cataluña pero
tenemos un territorio muy pequeño, 12,5 km² y 260.000 habitantes. Por tanto esa es
una situación que tenemos que gestionar. Que genera también unas cuestiones colaterales añadidas, en fin, que algunas de ellas se han comentado, no como los temas de más presión en cuanto al uso del espacio público, problemas de limpieza,
temas de convivencia. También como consecuencia de esa densidad de población
que tenemos en la ciudad y especialmente en algunas zonas y en algunos barrios.
Yo quiero agradecer el tono y creo que además, en fin, veremos en el próximo Pleno, en el Pleno de octubre, un poco todo el tema más completo. Hoy se ha llevado
el Plan de Actuación Municipal a consideración o para que se…para dar cuenta y
que fuera público ese Plan de Actuación Municipal. También se ha mostrado, se ha
explicado el Plan de Inversiones Municipales, de este mandato. Alguien decía, bueno el calendario. El calendario es 2016-2019. No hay pérdida. Estamos hablando de
mandato, de Plan de Actuación Municipal de este mandato y del Plan de Inversiones de este mandato. Es evidente que hay cosas que ahí no están contenidas. Y alguien hablaba de escoles bressol, alguien hablaba de escuelas, alguien hablaba de
residencias. Todos sabemos que esto son inversiones que ojalá vengan muchas
pero las tiene que realizar otra administración que es la Generalitat de Catalunya. Y
evidentemente tampoco estan en este Plan de Inversiones aquellas inversiones que
realizará por ejemplo el Consorci de la Gran Via, cuando se ponga en marcha el
PDU. Ya sé que algunos de ustedes no comparten el modelo, pero que en todo caso si se aprueba y se lleva a cabo, invertirá 175 millones en esta ciudad para poner
en marcha la depresión de la Gran Via y toda la urbanización de Can Trabal, del acceso al río, etc.
Dicho esto, también quiero que quede clara una cosa. Este Plan de Actuación Municipal no es un invento, no es una ocurrencia. Y es evidente Sr. García, tiene usted
razón, que hay algunas fuerzas políticas que aparecen en este mandato en el consistorio, pero también es cierto que este Gobierno municipal lleva trabajando en esta ciudad desde hace unos años. Y que hace tres, concretamente, decidió realizar
un plan estratégico de ciudad. Y fue un plan estratégico que hicimos como ciudad,
en el que participaron 6.000 personas. Algunos les puede parecer que era una participación insuficiente. Alguien puede pensar que no es la participación ideal pero
en todo caso eso es una constatación. 6.000 personas participaron en la elaboración de ese plan estratégico de ciudad, en el que definimos colectivamente que la
economía, la cultura, el desarrollo social eran elementos estratégicos de ciudad. Y
es evidente que cada partido político, cada formación política tiene su modelo de
ciudad. Si no intentamos que todo el mundo alabe nuestro Plan de Actuación Municipal, o nuestro Plan de Inversiones, ni tampoco nuestro presupuesto, porqué lógicamente cada grupo político presentaría uno diferente. Pero también es cierto que
muchas de las políticas que están hoy contempladas en este Plan de Inversiones y
en este Plan de Actuación son coincidentes. Y posiblemente hay algunas cuestiones que nos pueden diferenciar pero posiblemente hay muchas más que nos unen
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y por tanto agradezco la abstención mayoritaria por parte de diferentes grupos.
También, en fin, no quiero agradecer el voto en contra, pero, en fin, espero y deseo
que tengamos tiempo para que podamos dialogar y poder reconvertir ese voto negativo en una abstención o en un voto positivo, pero será en el Pleno de octubre
cuando veremos también lo que complementa a lo qué hoy hemos visto. Que no solamente era el Plan de Actuación y el Plan de Inversiones sino también las ordenanzas fiscales que nos marcan un poco por donde vamos a orientar el ingreso municipal, los ingresos propios del Ayuntamiento de cara al próximo año.
Es evidente que, a ver, que aquí hay muchas cuestiones que están encima de la
mesa, que se han ido… algunos de los grupos ya han ido poniendo elementos más
que de las ordenanzas, del propio presupuesto. A ver, todavía tenemos tiempo para
poder seguir debatiendo, poder hacer todas aquellas propuestas que se consideren
y de también poder clarificar algunos elementos que a lo mejor no están suficientemente claros y que creo que vale la pena que todo el mundo tenga la información y
que no… que nos discutamos por aquello que realmente nos separa, no por aquello
que no hemos acabado de explicar bien o de entender correctamente.
Dicho esto, creo que, en fin, solo apuntar, me decía el Sr. Cristian Alcázar. El Sr.
García que usted hacía referencia a una entidad que ha presentado más de un proyecto en los diversos departamentos del Ayuntamiento. Es posible que usted tenga
toda la razón y que hayan pedido para un proyecto concreto una cantidad que ha
sido denegada, pero también informarle que por otra parte desde el área de deportes han colaborado con esta entidad, este año 2016 y está previsto que en el 2017
también así sea, para hacer una triatlón, para recoger fondos, para ayudar a esta
entidad. Es evidente que hay muchas peticiones, que hay muchos proyectos, proyectos que ojalá pudieran ser atendidos al cien por cien pero también es evidente
que como usted bien decía bueno pues las finanzas municipales son acotadas. Y
que no tenemos la posibilidad de poder dar respuesta al cien por cien de todo lo
que se presenta.
Y por último y para acabar. O dos temas. Clarificar al Sr. García otra cuestión. Usted decía: se ha aumentado el IBI a los pequeños empresarios un cuarenta y pico
por ciento. Mire, esto no es así. Y creo que tiene que quedar claro y meridiano que
aquellas grandes empresas... Si usted se refiere a Ikea, si usted se refiere al centro
comercial Granvia2, si usted se refiere a Fira de Barcelona, si usted se refiere a la
Ciutat de la Justícia, si usted se refiere al Hotel Portafira, le doy la razón que ha habido un aumento, en fin, que va más allá de lo que estaba inicialmente previsto para
la residencia, en un porcentaje que acumulativamente este año será del 18 %. Ahora bien, el pequeño empresario, las empresas medianas y pequeñas no han tenido
y puede estar bien tranquilo por qué yo estoy muy tranquila, bueno usted no estará
pero ya le digo yo esté tranquilo, porqué no ha habido ninguna empresa mediana
de esta ciudad, ni pequeña por supuesto, ningún comerciante que se haya visto afectado por esta cuestión. Al revés, en este año en el que se produce una disminución del IBI residencial también las empresas que no están en esa franja de los top
ten en la ciudad, serán, su IBI se verá rebajado en un 0,5 %. Lo digo para tranquilidad y para información porqué creo que las cosas, no sé si usted tiene bien la información o no, en todo caso a ver de aquí al Pleno de presupuestos y de aquí a que
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se aprueben definitivamente las ordenanzas habrá tiempo para que, desde el área
de Hacienda, desde los servicios tributarios, le puedan dar y facilitar absolutamente
toda la información porqué es tal como se lo estoy explicando.
Y ahora sí, por último decir: ha salido por parte de diferentes grupos el tema medioambiental, y es verdad que es un tema, me parece que lo decía el Sr. Belver, que…
bueno no sé quien de ustedes lo decía, que lo tenemos que abordar desde el Área
Metropolitana. No tiene sentido que en Hospitalet hagamos una política medioambiental y que crucemos la acera y estemos en Cornellà, en Esplugues, en Barcelona y que estemos haciendo la política completamente diferente. Por tanto ahí se está trabajando desde ese punto de vista, pero tampoco olvidemos que en esta ciudad se tiene que producir el hecho más importante, para que realmente el medio
ambiente de toda esta zona pueda mejorar, que es el túnel que permitirá, con la
descongestión del sistema de cercanías, el poder reducir en muchas toneladas de
emisiones de CO² la contaminación del área metropolitana. No vamos a poder conseguir una mejora de la calidad del aire si no dejamos de utilizar el transporte privado y utilizamos el transporte público. Y por tanto ese caos, no sé quien lo comentaba, de la llegada por la Gran Vía a la ciudad de Barcelona que se produce o se ha
producido en los últimos meses, se irá incrementando si no tenemos un sistema público de transporte adecuado y si evidentemente la economía empieza a caminar
con un poco más de ritmo y eso provoca más movilidad de las personas que vienen
de fuera de esta primera corona a trabajar al centro del área metropolitana. Por tanto, en fin, ya sé que estamos aquí todos convencidos, pero luchemos y trabajemos
para que ese túnel que no es una obra solamente en beneficio de los ciudadanos
de Hospitalet, que evidentemente seremos los primeros beneficiados, pero trabajemos para que el área metropolitana sea realmente beneficiada por el tema de un
mejor transporte público en esta área.
Lo dejamos aquí. Nos emplazamos para el próximo Pleno que será ya el Pleno de
presupuestos y en el que acabaremos de hablar de diferentes cuestiones. Muchas
gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Alcaldesa, se puede entender como que he mentido al Pleno. Es simplemente hacer de interlocutor de unos señores que vinieron a hablar conmigo y nos dijeron que
hasta el año pasado habían sufrido un 43 y pico %, casi un 44 %, y con este incremento del 3 % se meten en el 47. Es lo que yo he dicho. No me tiene que convencer a mí que a lo mejor usted me convence en estos días cuando me lo explique.
Aunque yo he visto números y parece ser que sí tiene razón. Ya lo veremos. A
quien tiene que convencer es a ellos. No a mí. Eso es lo que dicen. Soy el interlocutor. Sí, sí. Son medianos. Me han engañado.
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SRA. ALCALDESSA
No, no. A ver Sr. García, ya le digo yo que si usted está hablando de pequeños y
medianos empresarios… pues eso que le han explicado no es verdad.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno. Ya les diré que me lo expliquen otra vez.

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 1.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016-2019 I DEL PLA D’INVERSIONS PÚBLIQUES MUNICIPALS 20162019, ACORDADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30/09/2016.
Es dóna compte de l’acord 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:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets d’Alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, publicat al BOPB de data 5 d’agost de
2016, dóna compte al Ple de l’acord de Junta de Govern Local núm.
U020100/00014 de data 30 de setembre de 2016, que literalment diu:
“APROVAR EL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) 2016-2019 I EL PLA
D’INVERSIONS PÚBLIQUES MUNICIPALS 2016-2019
ATÈS que l’equip de govern municipal ha impulsat el Pla d’Actuació Municipal
(PAM) 2016-2019 i el Pla d’Inversions Públiques Municipals (PIM) 2016-2019, eines
de planificació estratègica que marcaran les línies d’actuació que han d’orientar l’acció municipal durant aquest mandat.
ATÈS que el Pla d’Actuació Municipal és un document estratègic i de compromís
polític que el govern de la ciutat assumeix amb les ciutadanes i els ciutadans, que
recull la visió de futur del municipi i el conjunt d’accions que s’han de dur a terme
durant els quatre anys de mandat.
ATÈS que el Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 s’ha estructurat en base a quatre
eixos de ciutat:




Drets bàsics garantits
L’Hospitalet, una nova centralitat metropolitana
Els barris, fonament per fer ciutat
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Govern Obert

ATÈS que el contingut estratègic del Pla d’Actuació Municipal ha estat definit per
l’equip de Govern, mentre que el contingut operatiu s’ha desenvolupat mitjançant la
incorporació, per part dels diferents serveis municipals, de programes concrets i la
definició de les actuacions atenent a les prioritats definides per l’equip de govern.
ATÈS que s’ha elaborat el Pla d’Inversions Públiques Municipals 2016-2019, document que concreta i desenvolupa les inversions que es duran a terme per cada un
dels eixos de ciutat en els que s’estructura el Pla d’Actuació Municipal.
ATÈS que el Pla d’Inversions Públiques Municipals 2016-2019 representa els compromisos de l’equip de govern amb la ciutat pel que fa a la millora i ampliació dels
seus equipaments i espai públic, fent especial èmfasi en els casals per a la gent
gran, l’ampliació d’equipaments esportius als barris i la millora de la xarxa de mercats municipals.
VIST l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica.
VIST que la competència per a l’aprovació dels projectes de pressupostos del període comprès en el PAM i el PIM i del desenvolupament de la gestió econòmica municipal és una atribució específica de la Junta de Govern Local, conforme el que disposa l’art. 127, apartats b) i g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
VIST que d’acord amb el Decret de l’Alcaldia 6375/2016, de 26 de juliol, el Tinent
d’Alcaldia titular de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic
i Ocupació és el competent per efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als
òrgans municipals competents en relació als procediments, activitats i serveis assignats a la respectiva àrea, segons el Decret de divisió de àrees executives.
VIST que el Decret de l’Alcaldia 6374/2016, de 26 de juliol, de divisió de l’administració municipal en sis àrees executives, determina que correspon a l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, entre d’altres, les funcions d’impuls i direcció del Pla d’Actuació Municipal.
La Junta de Govern Local, a proposta del Tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el contingut del document denominat Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019, que s’adjunta com Annex I al present expedient.
SEGON.- APROVAR el contingut del document denominat Pla d’Inversions Públiques Municipals (PIM) 2016-2019, que s’adjunta com Annex II al present expedient.
TERCER.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Alcaldia- Presidència, als porta-
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veus dels grups municipals, a la Ponència d’Hisenda i Serveis Centrals, a la Gerència Municipal, a la Secretaria General, a la Intervenció Municipal i mitjançant la Intranet municipal a la resta d’àrees de gestió, regidories i departaments que formen
aquest Ajuntament.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 2.- RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2017.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; amb 6 vots en contra dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i amb 7
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; 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.
VISTES les memòries elaborades pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària i la directora de serveis d’Hisenda i Recursos Generals, Programació i Pressupostos de
dates 12 i 20 de setembre de 2016 que recullen el contingut de les modificacions
que es proposen.
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació, Pressupostos i l’informe jurídic.
VISTA la provisió, de data 26 de setembre de 2016 del tinent d’alcaldia de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Centrals on disposa s’iniciï l’expedient d’aprovació de la modificació de les Ordenances fiscals per al 2017.
ATESOS els dictàmens del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet de Llobregat.
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ATÈS el que es preveu als articles 15 a 17 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació
amb el procediment d’aprovació de les Ordenances Fiscals.
ATÈS que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el Ple de l’Ajuntament d’acord amb l’article 123.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
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 2017:
ORDENANÇA GENERAL NÚM. 00 DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
DELS TRIBUTS MUNICIPALS
ARTICLE 49. L’autoliquidació
Es suprimeixen els dos últims paràgraf de l’apartat 2 de l’article 49. Amb això,
l’apartat 2, passa a tenir el redactat 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.”
3. (...)

ARTICLE 76.

Duració i termini de les actuacions inspectores

Es modifica l’article 76, (enunciat i contingut) que passa a tenir el redactat següent:

ARTICLE 76.

“ Termini de les actuacions inspectores

1. Les actuacions del procediment d’inspecció han de concloure en el termini
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de 18 mesos amb caràcter general. Aquest termini podrà ampliar-se fins a 27
mesos quan concorri alguna de les següents circumstàncies en qualsevol de
les obligacions tributàries o períodes objecte de comprovació:
a) Que la xifra anual de negocis de l’obligat tributari sigui igual o superior al requerit per a auditar els seus comptes.
b) Que l’obligat tributari estigui integrat en un grup sotmès al règim de consolidació fiscal o al règim especial de grups d’entitats que estigui sent objecte de
comprovació inspectora. Quan es realitzin actuacions inspectores amb diverses persones o entitats vinculades d’acord amb allò establert en l’article 18 de
la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre Societats, la concurrència
de les circumstàncies previstes en aquesta lletra en qualsevol d’ells determinarà l’aplicació d’aquest termini als procediments d’inspecció seguits en tots ells.
El termini de durada del procediment a que es refereixen els paràgrafs anteriors, podrà ampliar-se en els terminis assenyalats en els apartats 4 i 5 de l’article 150 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
2. La competència per a ampliar el termini de durada 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.”
3. L'incompliment del termini de durada del procediment, a què es refereix l’apartat 1 d'aquest article, no determinarà la caducitat del procediment, que continua fins al seu acabament, però produeix els efectes següents respecte a les
obligacions tributàries pendents de liquidar:
a) No es considera interrompuda la prescripció com a conseqüència de les actuacions inspectores desenvolupades durant el termini que assenyala l’apartat
1 d'aquest article.
En aquests casos, s'entén interrompuda la prescripció per la realització d'actuacions amb posteritat a l'acabament del termini a què es refereix l’apartat 1 d'aquest article. L'obligat tributari té dret a ser informat sobre els conceptes i períodes a què s'estenen les actuacions que s'hagin de dur a terme.
b) Els ingressos realitzats des de l'inici del procediment fins a la primera actuació practicada amb posterioritat a l’incompliment del termini de durada del procediment previst a l’esmentat apartat 1 d’aquest article i que hagin estat imputats per l'obligat tributari al tribut municipal i període objecte de les actuacions
inspectores tindran el caràcter d'espontanis als efectes de l’article 27 de la Llei
General Tributària.
c) No s’exigiran interessos de demora des que es produeix el dit incompliment
fins a l'acabament del procediment.
4. Quan una resolució judicial o economicadministrativa ordeni la retroacció de
les actuacions inspectores, aquestes hauran de finalitzar en el període que resti
des del moment en què es retrotreguin les actuacions fins a la conclusió del
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termini del procediment inspector a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article o
en sis mesos, si aquest últim fos superior. El termini esmentat es computa des
de la recepció de l'expedient per part de l'òrgan competent per executar la resolució.
S’exigiran interessos de demora per la nova liquidació que posi fi al procediment. La data d’inici del còmput de l’interès de demora serà la mateixa que, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 26 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, hagués correspost a la liquidació anul·lada i
l’interès es meritarà fins al moment en que s’hagi dictat la nova liquidació.”

ARTICLE 77. Còmput interrupció injustificada
Es proposa modificar l’article 77, que passa a tenir la redacció següent:
ARTICLE 77. “Còmput del termini de les actuacions inspectores
1. El termini del procediment inspector es comptarà des de la data de notificació a l’obligat tributari del seu inici fins que es notifiqui o s’entengui notificat
l’acte administratiu resultant del mateix. A efectes d’entendre acomplerta l’obligació de notificar i de computar el termini de resolució serà suficient acreditar que s’ha realitzat un intent de notificació que contingui el text íntegre de
la resolució.
2. En la comunicació d’inici del procediment inspector s’informarà a l’obligat
tributari del termini que li resulti aplicable.
3. En el cas que les circumstàncies a que es refereix la lletra b) de l’apartat 1
de l’article anterior s’apreciïn durant el desenvolupament de les actuacions
inspectores el termini serà de 27 mesos, comptats des de la notificació de la
comunicació d’inici, cosa que es posarà en coneixement de l’obligat tributari.
4. El termini serà únic per a totes les obligacions tributàries i períodes que
constitueixin l’objecte del procediment inspector, encara que les circumstàncies per a la determinació del termini només afectin a algunes de les obligacions o períodes inclosos en el mateix, excepte en el cas de desagregació previst en l’apartat 3 de l’article 150 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
5. A efectes del còmput del termini del procediment inspector no serà d’aplicació allò que disposa l’apartat 2 de l’article 104 de la Llei General Tributària
respecte dels períodes d’interrupció justificada ni de les dilacions en el procediment per causa no imputable a l’Administració.
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6. El còmput del termini del procediment inspector es suspendrà amb l’abast,
condicions i des del moment en que concorri alguna de les circumstàncies que
estableix l’apartat 3 de l’article 150 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
7. S’entendran finalitzades les actuacions del procediment d’inspecció en la
data en la qual es notifiqui o s’entengui notificat l’acte administratiu que resulti de les actuacions.”

ARTICLE 117. Sol·licitud
Es modifica l’article 117 amb la incorporació de dos nous apartats (5. i 6.), que
passen a tenir el redactat següent:
(...)
“5. El procediment en el cas de concessió del fraccionament i/o ajornament
serà:
a) Si la sol·licitud es presenta en període voluntari d’ingrés, el fraccionament i/o ajornament es concedirà per l'import del principal més els interessos de demora sobre el deute aplicat.
b) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan encara no s'ha
notificat la provisió de constrenyiment, i, per tant, el recàrrec executiu
és del 5 %, es concedirà el fraccionament/ajornament per l’import principal més el 5 % del recàrrec executiu més els interessos de demora
derivats de l’import principal.
c) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan s'ha notificat la
provisió de constrenyiment, però encara no han transcorregut els terminis de pagament establerts a l'article 62.5 de la LGT, es concedirà el
fraccionament/ajornament per l'import principal més el 10 % del recàrrec de constrenyiment reduït més els interessos de demora derivats de
l’import principal.
d) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan han transcorregut els terminis de pagament establerts a l'article 62.5 de la LGT, es
concedirà el fraccionament/ajornament per l'import principal més el 20
% del recàrrec de constrenyiment ordinari més els interessos de demora derivats de l’import principal.
6. En cas de concurs de l’obligat tributari, no poden ser objecte d’ajornament
o fraccionament els deutes que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin
la consideració de crèdits contra la massa. En aquest cas les sol·licituds presentades seran objecte d’inadmissió.”
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ARTICLE 124. Terminis del pagament ajornat o fraccionat
Es modifica el redactat del primer paràgraf de l’article i es numera com apartat
1, els dos paràgrafs de l’article. Es crea un nou apartat 2, amb tot això, passa
a tenir el redactat següent:
1. “Sense perjudici del que disposa la normativa vigent els terminis dels ajornaments o fraccionaments de pagament de deutes, amb caràcter general, es
subjectaran a les condicions següents:
(...)
2. Per a casos excepcionals, i de forma suficientment motivada, en els supòsits dels fraccionaments es podran concedir terminis diferents fins un màxim
de 16 trimestres.”

Disposició final
- Es modifica l’apartat 2 de la Disposició final, que passa a tenir el redactat
següent :

(...)

2. Aquesta ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .........
de
........ 2016; entrarà en vigor l’1 de gener del 2017 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 10 Quota i tipus de gravamen
Es modifiquen els apartats 3, 4 i 5 de l’article 10 que passa a tenir el redactat
següent:
(…)
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3.- El tipus de gravamen serà, amb caràcter general, el 0,8338 % per als béns de
naturalesa urbana i el 0,43 per als béns de naturalesa rústica.
4.- El tipus de gravamen diferenciat pels béns immobles de naturalesa urbana, atenent als usos establerts a la normativa cadastral per la valoració de les construccions, que superin el valor cadastral que per cada ús es recull en el següent quadre,
serà el 0,9926 %:
ÚS

CODI

VALOR CADASTRAL MÍNIM

MAGATZEM – ESTACIONAMENT

A

20.000 €

COMERCIAL

C

137.000 €

OCI I HOSTELERIA

G

40.000.000 €

INDUSTRIAL

I

548.000 €

OFICINES

O

850.000 €

EDIFICIS SINGULARS

P

100.000.000 €

En tot cas, aquest tipus diferenciat s’aplicarà com a màxim al deu per cent dels
béns immobles urbans que, per a cada ús, tinguin assignat major valor cadastral.
5. En el supòsit que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o qualsevol altra norma amb rang de llei contempli una actualització del valor cadastral, els valors cadastrals mínims previstos en la taula del punt 4 d’aquest article s’adequaran
al percentatge final que resulti aprovat en l’esmentada Llei.”

Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de.........
de 2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.05 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

ARTICLE 6 Exempcions i Bonificacions
Es modifica l’apartat 9 de l’article 6, que passa a tenir el redactat següent:
(...)
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“9. Gaudiran de les següents bonificacions de la quota de l’impost, durant els
primers 8 períodes impositius a comptar des de la data de la matriculació:
a) Bonificació del 75% de la quota als vehicles elèctrics purs i els vehicles
amb “Zero emissions” .
b) Bonificació del 50% de la quota als vehicles híbrids o híbrids endollables,
vehicles tipus camions i autocars i autobusos amb gas natural, GLP, GNC, o
biogàs EURO 5 o superior, vehicles tipus turismes i furgonetes de gas EURO
5 o superior i amb emissions iguals o menors de 60 mg NOx/Km i menors de
100 g CO2/km.
Per a gaudir d’aquestes bonificacions, les persones titulars hauran de sol·licitar-ne la concessió en el termini d’un mes immediatament posterior al dia de
meritació de l’impost i s’haurà d’aportar la fitxa tècnica del vehicle, així com la
documentació precisa que acrediti el tipus de vehicle i les emissions que produeix.
Una vegada acordades, esdevindran efectives en l’exercici de la sol·licitud i
per els exercicis que restin fins el 8 des de la data de matriculació, sempre
que es compleixin els requisits establerts a la normativa per tenir-hi dret i
sempre que així es contempli a l’ordenança vigent. Les sol·licituds presentades posteriorment al termini d’un mes produiran efectes en l’exercici posterior a la sol·licitud”

ARTICLE 6 Exempcions i Bonificacions
Es modifica l’apartat 10 l’article 6, que passa a tenir el redactat següent:

(...)
“10. Els beneficis fiscals hauran d’ésser sol·licitats prèviament per les persones interessades. Els beneficis fiscals, establerts en els apartats 7 i 8 d’aquest article sol·licitats en el termini d’un mes immediatament posterior al dia de meritació de l’impost, una vegada acordats, esdevindran efectius en l’exercici de la sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits establerts per tenir-hi dret i sempre que així es
contempli a l’ordenança vigent. Les sol·licituds presentades posteriorment al termini d’un mes produiran efectes en l’exercici posterior a la sol·licitud.”

Disposició final
Es modifica la Disposició Final que passa a tenir el redactat 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 de Ple en sessió de .... de ...... de
2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 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 SOBRE LES ACTIVITATS I ELS
ESPECTACLES PUBLICS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ARTICLE 6 Quotes
Es modifica els redactats dels codis números 03 i 07 i, s’inclou un nou codi
núm. 12 a l’apartat de “Declaració Responsable” de l’article 6 “Quotes”, per la
qual cosa es torna a numerar els codis següents que passen a ser el codis números 13 a 23. Les modificacions del codis números 03, 07 i el nou 12, passen
a tenir el redactat següent:
(...)
Llicència municipal tipus B
“03. Activitats sotmeses a llicència municipal quan no incorpori un tràmit d’informació pública i audiència veïnal”.
(...)
Comunicació prèvia
(...)
“07. Centre de culte”.
(...)
Declaració responsable
(...)
12. “Aparcaments privats d’ús particular fins a 100m2”
“13.(...) 23”

ARTICLE 6 Quotes
Es modifica l’article 6, quotes, un cop recollides les modificacions exposades
anteriorment que passa a tenir el redactat següent:
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“S’estableixen les tarifes per a la prestació dels serveis de cada règim o procediment d’intervenció i tramitació municipal següents:
Co-

Fet imposable

Quota

di
Llicència municipal tipus A.
01

02

03
04-1
04-2
04-3
04-4
04-5
05

06

07
08

09

10

11
12

13

Activitats sotmeses a Llicència municipal ambiental o qualsevol altra llicència
prevista a la legislació, de competència municipal, que incorpori un tràmit
d’informació pública i audiència veïnal; en tots aquells aspectes que no siguin
incompatibles amb aquest règim.
Activitats recollides en el annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, sotmeses a
llicència municipal d’establiments oberts al públic.
Llicència municipal tipus B
Activitats sotmeses a llicència municipal quan
d’informació pública i audiència veïnal.
Espectacles públics i activitats recreatives en establiments no permanents desmuntables, excepte
espectacles de circ. (**)

2.695,01 €
3.393,99 €

no incorpori un tràmit
1 unitat
de 2 a 10 unitats
de 11 a 20 unitats
a partir de 21 unitats

Espectacles de circ.
Espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari i espectacles
públics o activitats recreatives en espais que no disposin de llicència, excepte
espectacles de circ.
Comunicació prèvia
Activitats recollides en el annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, sotmeses al
règim de comunicació prèvia.
Centres de culte.
Actuacions en directe en els establiments recollits en el annex I del Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
Activitats i espectacles públics sotmesos al règim de comunicació prèvia a
l’Ajuntament per qualsevol normativa d’acord amb l’annex C de l’Ordenança
d’intervenció conjunta sobre les activitats o els espectacles públics de L’Hospitalet
de Llobregat i tots aquells sotmesos al règim de comunicació prèvia davant
l’Ajuntament per qualsevol altra normativa, no incloses en els apartats anteriors.
Declaració responsable
Activitats i espectacles públics indicats a l’annex D de l’ Ordenança d’intervenció
conjunta sobre les activitats o els espectacles públics de L’Hospitalet de Llobregat, excepte habitatges d’ús turístic, i tots aquells sotmesos a declaració responsable davant l’Ajuntament per qualsevol altra normativa.
Habitatges d’ús turístic.
2.
Aparcaments privats d’ús particular fins a 100m .
Modificacions no substancials dels títols habilitants
Modificacions no substancials amb efectes sobre la salut, seguretat de les persones o el medi ambient en activitats o els espectacles públics.

2.020,40€
293,56 €
220,17 €/ unitat
176,13 €/ unitat
146,78 €/ unitat
1.370,98 €
1.819,98 €

1.250,57 €
1.250,57 €
1.250,57 €

1.150,14 €

557,24 €
286,07 €
286,07 €

75%*
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14

15
16

17

18

19
20

21
22
23

Modificacions no substancials sense efectes sobre la salut, seguretat de les persones o el medi ambient en activitats o els espectacles públics.
Controls i Informes tècnics
Control inicial dels serveis tècnics municipals previst per resolució municipal per la
qual es concedeix la llicència.
Tramitació del control periòdic corresponent a les llicències municipals tipus A de
l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les activitats o els espectacles públics de
L’Hospitalet de Llobregat.
Tramitació del control periòdic corresponent a les llicències municipals tipus B de
l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les activitats o els espectacles públics de
L’Hospitalet de Llobregat.
Tramitació del Control preventiu d’incendis d’activitats incloses en els Annexos I i
II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d' incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Informes tècnics a sol·licitud de l’interessat
Visites de control realitzades per tècnics municipals a sol·licitud del titular de
l’activitat.
Altres serveis de l’administració
Canvi de titularitat per transmissió de llicències i dels efectes de les comunicacions prèvies o declaracions responsables.
Emissió de certificats.
Tramitació del procediment de revisió de llicències municipals.

50%*

439,07 €
789,62 €
567,91 €
195,35€
292,50 €
401,80 €

101,05 €
198,93 €
392,87 €

* Sobre la quota corresponent a una nova instal·lació.
** Per atracció o caseta.”
ARTICLE 9 Legalitzacions
Es modifica l’article 9, que passa a tenir el redactat següent:
“1. En aquells casos en què l’Ajuntament hagi constatat el funcionament d’activitats
o espectacles públics sense disposar del títol habilitant corresponent, s’incrementaran les quotes relacionades a l’article 6 de la present ordenança en un import addicional de
301,36 €.
2.En aquells casos en què hagi constatat el funcionament d’activitats o espectacles
públics amb títol habilitant sense haver comunicat el canvi de titularitat s’incrementarà la quota relacionada a l’article 6 de la present ordenança en 102,00 €.”

Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de .......de
2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.02 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS AUTORITZATS PER
L’AJUNTAMENT.

ARTICLE 5 Quota tributària
Es modifica l’article 5, que passa a tenir el redactat següent:
“La quota tributària es determinarà per una quantitat 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
Guals
Plaques no incloses en apartats anteriors
Plaques identificatives d’obres majors, i d'obres menors relatives a rehabilitacions estructurals
i de façanes

Euros
57,43
14,36
80,60”

Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de ........de
2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.03 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL COMERÇ, LA INDUSTRIA I LES ACTIVITATS
PROFESSIONALS.
ARTICLE 7 Tarifes
Es modifica l’apartat 1 i l’apartat 2, de l’article 7, que passen a tenir el redactat
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

Euros
138,70
129,94
119,70
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1.4. Tarifa G
1.5. Tarifa H
1.6. Tarifa J
1.7. Tarifa K
1.8. Tarifa L

80,28
80,28
119,70
261,38
293,42”

2. Recollida de brossa industrial, comercial i professional
Superfície de l’establiment industrial, comercial o professional
2
2
2
Fins a 150 m
Més de 150 m fins a 500
Més de 500 m
2
Tarifa
Euros
m
Euros
Euros
299,10
569,39
854,01
2.1. Tarifa 02
297,88
595,60
892,00
2.2. Tarifa 03
251,29
522,64
781,00
2.3. Tarifa 04
197,92
410,26
614,55
2.4. Tarifa 05
143,21
297,88
446,72
2.5. Tarifa 06
106,70
225,08
335,82
2.6. Tarifa 07
77,21
159,18
231,18
2.7. Tarifa 08
48,76
50,68
50,68
2.8. Tarifa 11
(professionals)
2.9. Tarifa 00
0,00
0,00
0,00”
(sense superfície)

(...)
Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de…….. de
2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 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 Tarifes
Es modifica l’article 6 que passa a tenir el redactat 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

Euros
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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
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

8,22
36,73
123,08
273,31
410,02
77,56
8,22

Euros
10,30
43,70
150,39
333.45
500,12
99,78
10,35

2. Estada en el dipòsit municipal
Hora o fracció
a partir 5ª hora
Euros

Dia
màxim 10
hores

Mes
màxim 10 dies
Euros

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

0,33
0,58

Euros
2,75
5,52

27,57
55,19

1,51

14,93

148,98

2,23

22,05

270,72

2,97
2,97

29,28
29,28

292,45
292,45
A partir del
2n dia
1,11

Tarifa per custòdia diària
2.7. Qualsevol element dipositat en la via pública sense 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
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

Euros
34,80
62,06
75,90
89,74
62,06

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

Euros
396,39
173,54
173,54
29,55”
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(...)
Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
........... de 2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 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

ARTICLE 8 Tarifes
Es modifica l’article 8 que passa a tenir el redactat següent:
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
CoFet imposable
di
Informes i certificats
Informe d'aprofitament urbanístic, legalitat i antiguitat d'una finca sense certifi01
car

Tarifa
Euros
42,66

02

Certificació d'aprofitament urbanístic, legalitat i antiguitat d'una finca

76,14

03.1

Informe de canvi d'ús

92,70

03.2

Informe de canvi de nom de carrer i/o numeració d'una finca

10,20

04
.1

127,23

Certificació de canvi d'ús

40,01

04.2

Certificació de canvi de nom de carrer i/o numeració d'una finca.

05

Informe de compatibilitat urbanística.

181,57

06

Certificació de compatibilitat urbanística.

213,67

Tramitació de llicències d’obres i comunicacions prèvies
07
Llicència d’obra major
Sobre rasant
Min
(LLOM)
Sota rasant

08

Màx.

158,44

2.635,04

Min

Màx.

0,00

720,82

0,58 €/m²

0,10 €/m²

Llicència d’obra menor i comunicació

08.1 CP1

104,53

prèvia

08.2 LLOME0

154,24
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08.3 LLOME1

158,44

08.4 LLOME2

285,52

08.5 Primera ocupació (*)

1,66/m²
const

09

Declaració responsable

10

Prorroga de llicència

31,83
173,13

Modificació en edifici existent, o de les condicions de la llicència en tràmit o atorgada
11

Canvi de titularitat de la llicència.

12

Modificació de llicència mantenint el pressupost, la superfície construïda i

64,50
25 % (**)

unitats constructives (número de locals, habitatges, trasters, places
d’aparcament)
13

Modificació de llicència que comporti qualsevol, algunes o totes de les se-

75 % (**)

güents modificacions: pressupost, superfície construïda, unitats constructives
(número de locals, habitatges, trasters, places d’aparcament)
14

Modificació d’ús en edifici existent, en llicència en tràmit o atorgada

100%*

Ordres d’execució i supòsits de ruïna
15

Expedient contradictori de ruïna.

1.820,45

Senyalitzacions d’alineacions i rasants
16

Senyalització d’alineacions i rasants zona urbana consolidada

107,50

17

Senyalització d’alineacions i rasants zona urbana no consolidada, alineació al

188,10

carrer
Amidaments
18

Mesura de distàncies entre dos punts del municipi en línia recta

19

Mesura de distàncies entre dos punts segons un itinerari vial. Per cada itine-

107,50
208,95 “

rari

(...)

ARTICLE 10 Legalitzacions i ordres d’execució
Es modifica l’article 10 que passat a tenir el redactat següent:
“Les llicències, comunicacions prèvies o declaracions responsables iniciades abans
d’haver obtingut l’oportuna llicència, haver efectuat la corresponent comunicació
prèvia o declaració responsable correctament validada, o havent estat objecte d’una
ordre d’execució, veuran incrementada la quota corresponent relacionada a l’article
8 de la present ordenança en un import addicional de 184,31€ .”
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ARTICLE 12 Tarifes
Es modifica l’article 12 que passat a tenir el redactat següent:

Codi

Fet imposable

Parcel·lació
01
02

Llicència de parcel·lació, per cada parcel·la resultant
Certificat d’innecessarietat de llicència de parcel·lació

Tarifa
Euros
164,07
127,23

ARTICLE 14 Tarifes
Es modifica l’article 14 que passat a tenir el redactat següent:

Codi

Fet imposable

Tarifa
Euros

Desplaçament d’instal·lacions d’enllumenat públic
01
Desplaçament d’un punt de llum situat a la façana
02
Desplaçament d’una línia d’alimentació d’enllumenat públic situada a la
façana
03
Desplaçament d’un suport instal·lat a la vorera
04
Desplaçament entroncament aeri-soterrat

1.673,63
1.336,17
1.773,17
1.365,72

ARTICLE 16 Tarifes
Es modifica l’article 16 que passa a tenir el redactat següent:

C Fet imposable
odi

1

Tarifa
Euros

Retirada i reposició de contenidors de recollida de residus
0 Retirada i posterior reposició d’una bateria de contenidors de recollida de residus ubicats a la via pública

309,02

Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de ....de
2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.07 REGULADORA DE LA TAXA PER ACTUACIONS SINGULARS DE LA GUARDIA URBANA

ARTICLE 5 Tarifes
Es modifica l’article 5, apartat 1, que passa a tenir el redactat següent:
“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
53,63
53,63
26,28

2,60

52,12
87,55
105,03

53,63
57,17
61,85
61,85
75,43
81,47 “

(...)

Disposició final
Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
...............de 2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.08 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
DELS EQUIPAMENTS CULTURALS

ARTICLE 6 Tarifes
Es modifica l’article 6: modificació de les tarifes, modificació en el text de la
tarifa 1.2 (supressió de “la Bóbila en l’enunciat), introduir una nova tarifa núm.
3 “Centre Cultural la Bòbila”, i un nou punt 3.1 amb la corresponent tarifa; i es
renumera la resta de tarifes d’aquest quadre. Tot això passa a tenir el redactat
següent:
“ 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*
1.1.b. Sala A, amb personal tècnic. Per dia* (persones físiques o jurídiques
que tinguin un objecte social dins de l’àmbit de la cultura i la divulgació)
1.2. Sala B amb personal tècnic. Per dia *
1.2.b. Sala B, amb personal tècnic. Per dia* (persones físiques o jurídiques
que tinguin un objecte social dins de l’àmbit de la cultura i la divulgació)

Euros
662,00

590,00
215,00

192,00
2. Espais i centres culturals (Sant Josep, Santa Eulàlia, Collblanc, La Torrassa, Sanfeliu, Bellvitge)
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. Centre Cultural La Bòbila
3.1 Sala d’actes
4. Equipaments bibliotecaris
4.1. Aules multimèdia. Per hora
4.2. Sales petites (fins a 15 m2). Per hora
4.3. Sales mitjanes (més de 15 m2 i fins a 60 m2). Per hora
4.4. Sales grans (més de 60 m2). Per hora
4.5 Jardins de Can Sumarro. Per hora
5. Equipaments del Museu (Casa Espanya, Harmonia i Can Riera).
Per hora
6. Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
6.1. Sala d’actes, sense personal tècnic. Per cessió
6.2. Sala d’actes, amb personal tècnic. Per cessió

1,24
2,04
8,11
24,17
40,00
54,11
10,81
21,62
28,15
54,11
120,00
87,55
212,15”

(...)
Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat 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 de Ple en sessió de ..... de
............. de 2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.09 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ
DE COPIES I REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS QUE CONSTEN ALS SERVEIS
MUNICIPALS

ARTICLE 5 Quota tributària i tarifes
Es modifica l’article 5, apartats 1 i 2, que passen a tenir el redactat 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’un document
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

Euros

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
b) DIN A-3. Per full en blanc i negre
3. Còpies de plànols
3.1. Còpies plànols DIN A-2

2,35

0,13
0,27

1,90

2,80
2,80
2,25
1,66
1,20
3,50
2,80
2,04
1,48

3,50

0,13
0,27
1,84
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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)

3,12
6,02
15,29
11,09

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, degudament acreditades.”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de ........de
2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 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 Tarifes
Es modifica les tarifes de l’article 9 que passa a tenir el redactat 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.
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,
reserves d’estacionament per a vehicles verds compartits, estacionaments concedits a hotels; reserves d’estacionament davant d’obres de construcció, reforma o

Euros

43,59
10,92
88,18
22,05
8,69
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enderroc d’immobles i altres reserves d’estacionament que es puguin autoritzar
d’acord amb la normativa vigent.”
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
2
a) Instal·lació de contenidors metàl·lics, a partir de 2,5 m , 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
2
c) Instal·lació de bosses industrials, sacs o similars, de fins a 2,5 m , per a la
recollida de materials d’enderrocament. Per cada dia
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
2
a) Fins a 200 m . Per cada dia
2
2
b) Cada 25 m o fracció que excedeixi de 200 m . Per dia

24,25

25,69
2,55

3,26

4,89
0,62 “

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
............. de 2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.12 REGULADORA DE
L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

LA TAXA PER

ARTICLE 2 Fet imposable
Es modifica el primer paràgraf de l’article 2 que passa a tenir el redactat 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 àrees integrals de regulació de l’estacionament i zones d’estacionament regulat amb control horari que preveu l’article 22 de l’ordenança munici-
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pal de mobilitat i determinades per Resolució núm. 002250/2014, de 12/03/2014 del
tinent d’alcalde de Seguretat, Convivència i Civisme (P.D. Decret 09385/2011,
de 12 de desembre).“
(...)

ARTICLE 4
Es modifica l’article 4 a) que passa a tenir el redactat següent:
“No estan subjectes al pagament d’aquesta taxa:
a) Les persones titulars de la targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat
reduïda, han d’exhibir-la en l’interior del parabrisa, en un lloc ben visible i on
sigui llegible des de l’exterior.”
(...)

ARTICLE 6 Quota tributària
Es modifica l’article 6 que passa a tenir el redactat següent:
“L’import de les taxes previstes en aquesta ordenança per l’estacionament en les
vies públiques, dintre de les àrees integrals de regulació de l’estacionament i
zones d’estacionament regulat amb control horari, es fixen tenint com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada de la utilització o aprofitament
si els béns afectats no fossin de domini públic. Tot això d’acord amb els informes
tècnics econòmics als quals es refereix l’article 25 text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.”

ARTICLE 7 Tarifes
Es modifica l’article 7.1 primer paràgraf i l’apartat 7.3 que passen a tenir el redactat següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, per l’estacionament públic
de vehicles en la via pública dintre de les àrees integrals de regulació de l’estacionament i zones d’estacionament regulat amb control horari, és la que es fixa en
el quadre de tarifes següent:”
(...)
2. (...)
“3. Els vehicles que no sobrepassin el 50 per cent de l’horari màxim autoritzat per a
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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 5,40 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’Oficina de
Sancions de l’Ajuntament, directament o mitjançant el dispositiu previst en la màquina expenedora de tiquets.
Els vehicles que hagin estat denunciats per no disposar de tiquet, podran obtenir un
tiquet especial, que es tarifa en 9,15 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’Oficina de Sancions de l’Ajuntament, directament o mitjançant el dispositiu previst en la màquina expenedora de tiquets.”
4.(...)

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de .......de
2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.13 REGULADORA DE LA TAXA PER La UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I SUBSÒL DE LA VIA
PÚBLICA.

ARTICLE 2 Fet imposable
Es modifica l’article 2 en el sentit següent: supressió de la numeració del primer apartat de l’article, canvi en el redactat dels punts 1.2 i 1.3 de l’apartat 1
(Ús comú especial); supressió dels punts 1.4 i 1.5 de l’apart 1 (Ús comú especial) de manera que l’antic punt 1.6 passa a ser 1.4 sense modificació en el
seu contingut, i s’elimina el contingut de l’apartat segon de l’article. Amb tot
aquestes modificacions, l’article passa a tenir el redactat següent:

ARTICLE 2 Fet imposable
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:
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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, castanyes, fruites seques i llaminadures.
Restants article autoritzats
1.3 Parades de venda en fires, mercats ocasionals, festes i altres activitats.
1.4. 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
(...)

ARTICLE 4 Exempcions i bonificacions
- Es modifica l’article 4, amb la inclusió de tres nous apartats, i es numera
com apartat 1 el paràgraf vigent d’aquest article que passa a tenir el redactat
següent:
“1.(...)
2. Estaran exemptes de pagament de la taxa l’Organització Nacional de Cecs
Espanyols pels quioscos de venda de cupons o similars, destinats a les activitats social de l’Organització.
3.1. Estaran exempts de pagament de la taxa les ocupacions de via pública
contemplades a l’apartat 2, ús privatiu, de l’article 2, de:
a) Les administracions públiques
b) Les entitats sense ànim de lucre que compleixin les condicions enumerades a l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i del incentius fiscals al mecenatge.
c) Les entitats inscrites en el Registre municipal d’entitats d’interès Municipal.
d) Les entitats que sense estar incloses en la classificació anterior, si gaudeixen d’aquest reconeixement per tenir com a objecte social una sèrie d’activitats considerades de caràcter complementari a les competències municipals,
com ara la sostenibilitat i els objectius per al desenvolupament de l’Agenda
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21, el foment de l’economia social o de la investigació, de promoció del voluntariat social o de la investigació, l’atenció a les persones amb risc d’exclusió,
de suport mutu i altres de naturalesa similar, també estaran inclosos en l’esmentada exempció.
3.2. En tots aquests supòsits, hauran d’acreditar el compliment dels requisits
de que les activitats, que vagin a desenvolupar en el domini públic, siguin de
caràcter cívic, educatiu, científic, cultural, esportiu o sanitari, o bé, que promoguin o defensin els drets humans, la justícia social, la cooperació al desenvolupament, la defensa del medi ambient o dels drets dels consumidors i
usuaris, o qualsevol altre objecte que es consideri i argumenti que comporta
un benefici social.
3.3. En tots el casos, també hauran de justificar que l’activitat que pretenen realitzar es gratuïta i no comporta cap tipus d’aportació econòmic per part dels
participants, ni es tracta d’una campanya o acte similar que inclogui algun
tipus de contraprestació o explotació per part d’un tercer.
4.1. Gaudiran d’una bonificació del 80 % les ocupacions de la via pública contemplades en l’apartat 1, ús comú especial, de l’article 2, quan es realitzin activitats que siguin promogudes o impulsades per l’Ajuntament de l’Hospitalet i
l’organitzador principal estigui dins de qualsevol de les categories contemplades a l’apart 3.1 d’aquest article.
4.2. En tots el casos, també hauran de justificar que l’activitat que pretenen realitzar es gratuïta i no comporta cap tipus d’aportació econòmic per part dels
participants, ni es tracta d’una campanya o acte similar que inclogui algun tipus de contraprestació o explotació per part d’un tercer.”

ARTICLE 8 Tarifes
Es modifica l’apartat 1 corresponent a tarifes:
Es canvia l’enunciat del paràgraf B) ombrel·les o para-sols (..) del punt 1.1.3
d’aquest article 8 apartat 1 ( 1. Ús comú especial); també es rectifica la indicació de la tarifa anual del paràgraf C) d’aquest punt 1.1.3 (Tendals subjectes a
la façana i marquesines) que per error figura en m2 i que passa a ser metres
lineals.
Es modifiquen els enunciats de les tarifes 1.2.1, 1.2.2.
Es modifica l’enunciat del punt 1.3 i es creen dues noves tarifes (1.3.1 i 1.3.2).
Es suprimeixen les tarifes corresponents al antic punt 1.4 per estar amb concordança a l’eliminació feta a l’article 2 de l’Ordenança, per la qual cosa, la tarifa 1.5 passa a ser 1.4, amb la consegüent renumeració dels seus subapartats.
Es modifica la redacció dels punts 2.1.1, 2.1.2 I 2.1.3 de l’article 8 apartat 1 (2.
Ús privatiu), i es fusionen els punts 2.1.2. i 2.1.3 (Cases de tir i tómboles) i

…/…

69

l’antic punt 2.1.4 (Carpes, envelats i similars) passa a numerar-se com punt
2.1.3.
Es suprimeix el punt 2.2.2.
Es modifiquen determinades tarifes d’aquest apartat 1 de l’article 8.
Es modifica l’apartat 2 de l’article 8:
S’adapta la redacció de l’apartat 2 a la modificació feta en els antics punts
2.1.2 i 2.1.3, ara 2.1.2 (casetes de tir, tómboles i similars).
D’acord amb això, els apartats 1 i 2 de l’article 8, passen a tenir el redactat
següent:
“Tarifes
ARTICLE 8
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

44,16

2

Per cada m 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:
2
a) Fins a 45 m
2
b) De 45 a 60 m
2
c) De 60 a 75 m
2
d) De 75 a 90 m
2
2
e) Per cada m o fracció que excedeixi de 90 m . Al
mes
C. Espai destinat exclusivament per a l’accés de vehicles als
aparells automàtics.

661,38
771,82
873,45
992,64
14,72
7,33

2

Per cada m 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
2
a) Tarifa anual. Fins a 6 m

178,55
84,41
108,22
5.20

180,69
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2

b) Tarifa anual. Cada m o fracció que excedeixi els 6
primers
c) Tarifa de temporada, del 15 d’abril al 15 d’octubre.
2
Fins a 6 m
2
d) Tarifa de temporada. Cada m o fracció que excedeixi els 6 primers
B) Ombrel·les o para-sols fins a 1,44 m2
Per a superfícies superiors s’aplicarà la tarifa A)
2
a) Tarifa anual. Cada m o fracció
b) Tarifa de temporada, del 15 d’abril al 15 d’octubre.
2
Cada m o fracció
C) Tendals subjectes a la façana i marquesines

17,29
117,96
10,10

39,07
22,80
12,95

Tarifa anual. Per cada ml 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, castanyes fruites seques i
2
llaminadures. Cada m o fracció. Al mes
2
1.2.2. Restants articles autoritzats. Cada m o fracció. Al mes
1.3 Parades de venda en fires o mercats ocasionals, festes i altres activitats
1.3.1. Ocupacions fins a un màxim de 3 dies.
Per cada m2 o fracció i dia o fracció
1.3.2. Ocupacions de més de 3 dies
Per cada m2 o fracció i dia o fracció, amb un mínim de 5 dies a
efectes de liquidació
1.4. Exercici d’activitats a la via pública
1.4.1. Artistes: pintors, dibuixants i caricaturistes. Per cada m2 o
fracció. Al dia, amb un mínim de 5 dies a efectes de liquidació
1.4.2. Rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions fotogràfiques
d’anuncis comercials. Per cada dia

16,18
16,18

3,96
1,98

1,98
361,86

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.
1.4.3. Distribució de fulletons publicitaris a mà. Per punt de distribució i dia, amb un mínim de 5 dies a efectes de liquidació
1.4.4. 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
1.4.5. Restants activitats que puguin autoritzar-se d’acord amb les
disposicions vigents
2
a) Cada m o fracció. Al dia, amb un mínim de 5 dies a efectes
de liquidació
2
b) Cada m o fracció. Al mes
2. Ús privatiu
2.1. Activitats recreatives
2.1.1. Atraccions
S’aplicaran acumulativament els trams següents cada 5 dies o fracció
2
2
a) Fins a 12 m . Per cada m o fracció

7,85

76,42
7,85

1,98
16,18

3,67
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2

2

b) De 13 a 25 m . Per m o fracció
2
2
c) De 26 a 100 m . Per m o fracció
2
2
d) De 101 a 200 m . Per m o fracció
2
2
e) Més de 200 m . Per m o fracció
2.1.2. Casetes de tir, tómboles i similars
2
Cada m o fracció. Cada 5 dies o fracció
2.1.3. Carpes, envelats i similars
2
Cada m o fracció. Cada 5 dies o fracció
2.2. Quioscos
2.2.1. Tarifa d’ocupació de via pública
2
a) Fins a 6 m . Al trimestre o fracció
2
2
b) Cada m o fracció que excedeixi dels 6 m primers. 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.

2,14
1,35
0,91
0,57
3,67
0,91

239,14
43,25

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.
3

Cada m , inclosos espessors de mur, solera i sostres:
a) A l’any
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
2

Cada m 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
2
mínima d’ocupació de 400 m
2

Cada m 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.

15,86
3,98

16,18

0,38

Cada m lineal de cessió
3,50
2.3.5. Pals publicitaris, monòlits, cartelleres i similars sobre la via
pública
2

Cada m de superfície útil d’exposició, amb un mínim de 3 m a efectes de liquidació. Cada trimestre o fracció

14,72”

2. A les ocupacions de via pública contemplades als epígrafs 2.1.1 (Atraccions de
fira) i 2.1.2 (Casetes de tir, tómboles i similars) 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.
(...)
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Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
.................. de 2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre
no se n’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.14 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS DE SALUT

ARTICLE 6 Tarifes
Es modifica l’apartat 1 de l’article que passa a tenir el redactat següent:
“1.La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
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

Euros
6,24
2,39
6,24
226,60
14,19
3,79
3,79

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

18,30
79,22
10,66
21,32
10,66
53,32
21,32
27,41
79,22
79,22
262,12
141,81
79,22
21,32
7,65
79,22
10,68
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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)
Demanda química d’oxigen (DQO)
Densitat (º Baumé)
Determinacions individuals (HPLC)
Diòxid de sofre (SO2)
Dissolvents aromàtics volàtils per GC (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

AG1
AL5
AG7
AG12
AG6
AG1
AG2
AG1
AL2
AG1
AL4
AG8
AG8
AG4
AG8
AG7
AL4
AL9
AL5
AG10
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

7,65
27,41
42,65
141,81
32,04
7,65
10,68
7,65
10,68
7,65
21,32
53,32
53,32
21,32
53,32
42,65
21,32
79,22
27,41
105,13
105,13
10,66
10,66
53,32
21,32
53,32
21,32
42,65
42,65
42,65
32,04
32,04
53,32
32,04
53,32
27,41
42,65
53,32
18,30
21,32
32,04
21,32
21,32
21,32
21,32
10,66
53,32
42,65
18,30
18,30
105,13
79,22
10,66
32,04
53,32
53,32
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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 perfringens
Detecció i enumeració de Listeria monocytogenes
Detecció i enumeració de Staphylococcus aureus
Detecció i enumeració Legionel·la
Determinació de paràsits
Enterococs
Estreptococs fecals
Investigació de Salmonel·la
Pseudomonas aeruginosa
Recompte d’aerobis mesòfils
Recompte d’Enterobacteriaceaes totals
Recompte d’espores de Clostridis sulfitoreductors
Recompte de bacteris psicrotròfics
Recompte de Clostridis sulfitoreductors
Recompte de fongs filamentosos i llevats
2.3. Servei d’aigües

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

32,04
21,32
53,32
21,32
53,32
53,32
42,65
27,41
7,65
7,65
7,65
53,32
42,65
53,32
18,30
79,22
21,32
42,65
7,65
7,65
21,32
32,04
21,32
32,04
32,04
7,65
68,61
27,41
53,32
105,13
141,81
53,32

M2
M2
M1
M1

21,32
21,32
16,74
16,74

M2
M3
M2
M3
M2
M4
M3
M2
M2
M3
M2
M1
M1
M1
M1
M1
M1

21,32
41,09
21,32
41,09
21,32
79,22
41,09
21,32
21,32
41,09
21,32
16,74
16,74
16,74
16,74
16,74
16,74
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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 fisicoquimica i microbiològica d’aigua de piscina,
excepte els paràmetres “in situ” (Decret 95/2000, de 22 de
febrer)
2.3.5. Anàlisi bàsica d’aigües residuals –paràmetres 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
(1 hora + desplaçament + quilometratge; inclou la presa de
mostres amb mesura de cabal)
2.4.2. Visita prèvia a mesura directa
(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

263,79
70,69
79,48
79,48

170,00

68,46

48,58

146,79
143,47
165,52
33,08

46,35

13,27

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 39,85 euros.”

ARTICLE 6 Tarifes
Es modifica l’article 6, apartat 4, paràgraf a), que passa a tenir el redactat
següent:

(...)
“ 4.Reduccions en les tarifes:
a) Quan els serveis establerts als epígrafs 2.1 (Servei químic i anàlisi instrumental), 2.2 (Servei de microbiologia), 2.3 (Servei d’aigües) i 2.4 (Controls puntuals
d'abocaments d'aigües residuals) de la tarifa, siguin sol·licitats per altres administracions públiques o particulars, s’aplicarà una reducció del 20 % sobre les tarifes contemplades si el nombre de mostres és rellevant (mínim de 10 serveis/any) i
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la sol·licitud resulta continuada (mínim 1 servei mensual, en promig anual).”
b) (...)
(...)

ARTICLE 6 Tarifes
Es modifica l’article 6, apartat 6, paràgraf e), que passa a tenir el redactat següent:
(...)
“e) Persones propietàries o posseïdores d’animals que, en el moment de la sol·licitud de la inscripció censal, disposin d’un microxip o sistema equivalent
d’identificació o control degudament homologat, i de la cartilla sanitària actualitzada”.
(...)

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
.........de 2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 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 EXERCICI DEL COMERÇ

ARTICLE 6 Tarifes
Es modifica l’article 6 (tarifes).
Es modifica la redacció de les tarifes i la tipologia de les parades del Mercat
de la Florida (punt 6.1.1.4). Es suprimeix l’asterisc i el seu contingut que figura
al final de les tarifes d’aquest mercat (consums d’aigua i llum).
S’inclou el títol a l’apartat 6.1.2 “Tramitació d’expedients”.
Es modifiquen les redaccions i tarifes dels punts 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3 i es
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suprimeix el punt 6.1.2.4.
Es suprimeix el punt 6.1.3.3 d’aquest article 6.
Es modifiquen les tarifes dels punts 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3 i 6.2.1.4 ( en aquest
punt es modifica també el redactat i l’import de la tarifa), i 6.2.1.5.
Es modifiquen les tarifes dels punts 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3 (es suprimeix d’aquest punt la paraula “m2” en el contingut de la tarifa del primer dia).
Es modifica la tarifa de l’apartat 6.2.3.
Amb tot això aquest article passa a tenir el redactat següent:
“ 6.1) Tarifes per prestació de serveis. Les tarifes es classifiquen en els següents tipus:
6.1.1 Les tarifes anuals en concepte de prestació de serveis de mercats es fraccionaran en quatre trimestres i s’ingressaran d’acord amb les següents fraccions:
6.1.1.1 MERCAT DEL CENTRE (CE)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Tendes
Cambra magatzem

Tipus I
Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus V

Euros
74,55
82,77
92,86
102,67
164,12
81,50
87,44
51,84

(...)

6.1.1.2. MERCAT DE COLLBLANC (C0)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Cambres magatzem
Cambres magatzem
Cambres magatzem
Espais cambres frigorífiques

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

Euros
61,18
74,23
85,32
119,33
134,67
70,73
55,55
75,40
89,57
55,45

(...)

…/…

78

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

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

76,46
88,98
114,61
131,32
62,61
70,68
81,61
112,65
120,13
207,25
60,91
110,68
45,26

(...)

6.1.1.4 MERCAT DE LA FLORIDA (LF)
Tarifa
Parada alimentació de 11,19 m2
Parada alimentació de 11,63 m2
Parada alimentació de 11,64 m2
Parada alimentació de 15,15 m2
Parada alimentació de 15,17 m2
Parada alimentació de 15,27 m2
Parada alimentació de 15,28 m2
Parada alimentació de 15,33 m2
Parada alimentació de 15,96 m2
Parada alimentació de 16,68 m2
Parada complements de 4,90 m2
Parada complements de 5,19 m2
Parada complements de 5,46 m2
Parada complements de 5,64 m2
Parada complements de 5,82 m2
Parada complements de 5,98 m2
Parada complements de 5,99 m2
Parada complements de 6 m2
Parada complements de 6,06 m2
Parada complements de 6,28 m2
Parada complements 6,36 m2
Parada complements de 6,37 m2
Parada complements de 6,39 m2
Parada complements de 6,54 m2
Parada complements de 6,56 m2
Parada complements de 6,59 m2
Parada complements de 6,48 m2
magatzem d'alimentació Núm. 18 de 13,54 m2
magatzem d'alimentació Núm. 19 de 13,42 m2
magatzem d'alimentació Núm. 23 de 28,61 m2
magatzem d'alimentació Núm 24 de 14,30 m2

2017
Euros
629,31
654,05
654,62
852,01
853,14
858,76
859,32
862,14
897,57
938,06
250,69
265,53
279,34
288,55
297,76
305,94
306,45
306,97
310,04
321,29
325,38
325,90
326,92
334,59
335,62
337,15
331,52
98,74
97,86
208,64
104,28
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magatzem d'alimentació Núm. 25 de 13,50 m2
magatzem d'alimentació Núm. 26 de 13,53 m2
magatzem d'alimentació Núm. 27 de 13,58 m2
magatzem d'alimentació Núm. 28 de 13,35 m2
magatzem d'alimentació Núm.29 de 13,35 m2
magatzem d'alimentació Núm. 30 de 13,35 m2
magatzem d'alimentació Núm. 31 de 13,22 m2
magatzem d'alimentació Núm. 32 de 14,68 m2
magatzem d'alimentació Núm. 33 de 14,63 m2
magatzem d'alimentació Núm. 34 de 14,63 m2
magatzem d'alimentació Núm. 35 de 14,63 m2
magatzem d'alimentació Núm. 36 de 14,11 m2
magatzem d'alimentació Núm. 37 de14,18 m2
magatzem d'alimentació Núm. 38 de 12,90 m2
magatzem d'alimentació Núm. 39 de 14,86 m2
magatzem d'alimentació Núm. 40 de 14,06 m2
magatzem d'alimentació Núm. 41 de 13,59 m2
magatzem de complements Núm.1 de 13,20 m2
magatzem de complements Núm. 2 de 13,06 m2
magatzem de complements Núm. 3 de 13,68 m2
magatzem de complements Núm. 4 de 13,54 m2
magatzem de complements Núm. 5 de 13,27 m2
magatzem de complements Núm.6 de 13,08 m2
magatzem de complements Núm. 7 de 13,68 m2
magatzem de complements Núm. 8 de 13,54 m2
magatzem de complements Núm.9 de 13,69 m2
magatzem de complements Núm. 10 de 13,47 m2
magatzem de complements Núm. 11 de 13,57 m2
magatzem de complements Núm. 12 de 13,54 m2
magatzem de complements Núm. 13 de13,68 m2
magatzem de complements Núm.14 de 13,54 m2
magatzem de complements Núm. 15 de 13,50 m2
magatzem de complements Núm. 16 de 13,08 m2
magatzem de complements Núm. 17 de 13,68 m2
magatzem de complements Núm. 20 de 13,56 m2
magatzem de complements Núm. 21 de 12,18 m2
magatzem de complements Núm. 22 de 12,16 m2

98,45
98,67
99,03
97,36
97,36
97,36
96,41
107,05
106,69
106,69
106,69
102,89
103,41
94,07
108,37
102,53
99,10
78,01
77,19
80,85
80,02
78,43
77,30
80,85
80,02
80,91
79,61
80,20
80,02
80,85
80,02
79,79
77,30
80,61
80,14
71,99
71,87

Relació de les parades per m2

Parada alimentació de 11,19 m2

Núm. 35

Parada alimentació de 11,63 m2

Núm.. 4 i 5

Parada alimentació de 11,64 m2

Núm. 34

Parada alimentació de 15,15 m2

Núm. 6

Parada alimentació de 15,17 m2

Núm. 1 i 3

Parada alimentació de 15,27 m2

Núm. 7

Parada alimentació de 15,28 m2

Núm. 2

Parada alimentació de 15,33 m2

Núm. 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Núm. 9, 12, 19, 21, 24, 31,

Parada alimentació de 15,96 m2
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Parada alimentació de 16,68 m2

Núm. 32 i 33

Parada complements de 4,90 m2

Núm. 46

Parada complements de 5,19 m2

Núm. 12

Parada complements de 5,46 m2

Núm. 75

Parada complements de 5,64 m2

Núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

Parada complements de 5,82 m2

Núm. 58

Parada complements de 5,98 m2

Núm. 80, 81, 84, 85

Parada complements de 5,99 m2

Núm. 74, 82, 83, 88, 89, 92, 93, 94

Parada complements de 6 m2

Parada complements de 6,06 m2

Núm. 14, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 37,
42, 43, 49, 50, 51, 52, 60, 63, 66, 69,
77
Núm. 33

Parada complements de 6,28 m2

Núm. 91

Parada complements 6,36 m2

Núm. 45, 55, 56, 59

Parada complements de 6,37 m2
Parada complements de 6,39 m2

Núm. 13, 17, 18, 24, 25, 28, 29, 34,
40, 41, 44, 53, 54, 61, 62, 70, 71, 78,
Núm. 95

Parada complements de 6,54 m2

Núm. 57

Parada complements de 6,56 m2

Parada complements de 6,59 m2

Núm. 15, 16, 19, 20, 31, 32, 35, 36,
38, 39, 47, 48, 64, 65, 67, 68, 72, 73,
76,
Núm. 79

Parada complements de 6,48 m2

Núm. 86, 87, 90

6.1.1.5. MERCAT DEL TORRENT GORNAL (TG)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors
Parades exteriors
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Cambra Frigorífica
Cambra Frigorífica
Cambra Frigorífica

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

Euros
50,46
60,38
66,64
81,13
106,70
64,52
32,53
39,64
46,80
60,49
66,64
32,95
51,57
73,59

(...)
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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 VI

Euros
130,85
146,39
160,88
179,93
212,14
243,87
160,88
414,08
71,84

(...)

6.1.1.7. MERCAT DE MERCA-2 CAN SERRA (CS) (sense conveni)
Tarifa
Parada interior Núm. 1
Parada interior Núm, 2
Parada interior Núm. 3
Parada interior Núm. 4
Parada interior Núm. 5
Parada interior Núm. 6
Parada interior Núm. 7
Parada interior Núm. 8
Parada interior Núm. 9
Parada interior Núm. 10
Parada interior Núm. 11
Parada interior Núm. 12
Parada interior Núm. 13
Parada interior Núm. 14
Local Comercial A
Local Comercial B
Local Comercial C
Local Comercial D
Local Comercial E
Local Comercial F
Local Comercial G
Unidad de Alimentación

Euros
1.468,39
593,98
599,67
599,67
746,55
746,55
663,50
532,38
532,38
616,08
530,23
530,23
541,33
541,33
419,09
596,31
596,31
596,31
596,31
596,31
650,90
4.201,07

(...)

6.1.1.8. MERCAT DE MERCA-2 BELLVITGE (B2)
Tarifa
Parades interiors
Parades interiors
Parades interiors

Tipus I
Tipus II
Tipus III

Euros
132,39
138,12
165,18
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Parades interiors
Parades interiors
Locals comercials
Locals comercials
Locals comercials
Bar-Cafeteria
Cambra frigorífica

Tipus IV
Tipus V
Tipus I
Tipus II
Tipus III

179,18
282,18
120,50
168,52
198,18
385,91
1.123,87

(...)
6.1.2) Tramitació d’expedients
6.1.2.1. Tramitació d’expedients de canvi de titularitat, canvi de titularitat i activitat i
canvi d’activitat que siguin denegats per l’Àrea gestora i/o que siguin desistits pel
sol·licitant, abonaran la quantitat de 207,52 euros.
6.1.2.2. Tramitació d’expedient de cessió temporal i expedients per a gestionar les
parades mitjançant una Societat Civil Privada, abonaran la quantitat de 207,52 euros.
6.1.2.3. Qualsevol expedient que generi una liquidació d’import inferior al de la tramitació de l’expedient, abonarà, només, l’import corresponent a aquest concepte.
(207,52 euros)

6.1.3. (...)
6.1.3.1.(...)
6.1.3.2 (...)

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 següents tarifes:
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, 43,19 euros per m/2 any, fraccionant-se en dos pagaments.
6.2.1.2. Mercat setmanal de comerç no sedentari del llibre, sense conveni,
101,93 euros per mòdul/any.
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6.2.1.3. Mercat mensual de productes agraris de proximitat (Mercat de Pagès), sense conveni, 21,17 euros per mòdul de 6 m2/mes.
6.2.1.4. Mercats ocasionals autoritzats com a complements de les campanyes de promoció comercial al voltant dels mercats municipals, i en les zones comercials de la Ciutat, si l’activitat es d’un dia, 2,55 euros/m2/dia.
Si l’activitat és de més d’un dia, 1,98 euros/m2/dia. En cas que l’import sigui inferior a 18,01 euros, s’aplicarà aquest import mínim per despeses de
gestió.
6.2.1.5. Mercats setmanals autoritzats com a complements de les campanyes de promoció comercial al voltant dels mercats municipals, sense conveni, mòduls de fins a 6 m2, 180,03 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, es pagaran els següents
drets per m2/dia:
6.2.2.1. Les activitats relacionades directament amb el mercat, 69,88 euros per m2
el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia, i el 25 per cent d’aquesta quantitat el tercer dia i següents.
6.2.2.2 Les activitats no relacionades directament amb el mercat, 122,30 euros per
m2 el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia, i 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, pagaran 553,13
euros el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia, i el 25 per cent
de l’esmentada 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 anualment les quantitats següents: 79,06 euros per cada conjunt format per una taula i
quatre cadires.”
(...)

ARTICLE 7
Es modifica l’article 7:
Es modifica l’apartat 7.6 en el sentit d’eliminar del “Mercat de Collblanc” el
coeficient corrector de la parada de Ous núm. 191 que figura amb un coeficient corrector de 1,2.
Es modifiquen les tarifes de l’apartat 7.8 apartat 1 i apartat 2, que passen a
tenir el redactat següent:
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(...)
“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

COEFICIENTS CORRECTORS
1,6
1,4
1,2
23A
50
11, 14,
(51- 52)
37, 40
82
203, 204

Mantegueria
I embotits
Ous
Pastisseria
Llegums, cereals
I menjars
Preparats”

21, 165

(114-115),
143-144, 177
166

0,8
71,72, 73
116,
117,
152

0,6

0,4

164,
225

151

103, 104
108
224
81

86
90

(...)
7.8. (...)
“7.8.1. Mercat setmanal de comerç no sedentari de Bellvitge i mercat setmanal de
comerç no sedentari del Torrent Gornal (“Pajaritos”): 603,08 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: 1.469,72
euros, proporcional al temps de durada de l’autorització que resti en vigor.”

Disposició Transitòria
Es modifica la Disposició Transitòria, que passa a tenir el redactat següent:
Amb vigència exclusiva per l’exercici 2017, es redueixen a la meitat els percentatges fixats als apartats 7.1, 7.2, 7.3 i 7.7 de l’article 7 d’aquesta ordenança fiscal”
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Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
..........de 2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.17 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC ALS ESTABLIMENTS ADSCRITS ALS
SERVEIS SOCIALS
ARTICLE 6 “Tarifes”
Es modifica el redactat de l’article 6, darrer paràgraf que passa a tenir el redactat següent:
(...)
“No obstant això, atès que les concessions demanials s’adjudiquen a través del corresponent procediment de licitació, la tarifa que s’apliqui a cada concessió serà determinada pel valor econòmic de la proposició, que podrà millorar les tarifes relatives al percentatge de la facturació anual bruta establertes en aquesta ordenan-ça,
tot això de conformitat amb el que disposa l’article 24.1b de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”

Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
..........de 2016; entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.
SEGON.- EXPOSAR al públic aquests acords en el tauler d’edictes de l’Ajuntament,
en un diari dels de més difusió de la província i en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona durant un termini de trenta dies, dins dels quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptats els acords en el cas que no es pre-
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sentin 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
2017 i tindran vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General i a la Direcció de Serveis de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

