
 

ACTA SUCCINTA DE SESSIÓ DE PLE
 

Número d'expedient: M111-2021-01 

 

Data:           28/01/2021 

Lloc:           A distància, per mitjans telemàtics 

Hora inici:  17:10 

Hora Final: 21:40 

 

 

 

 

 
 

 S'acorda per unanimitat que la reunió sigui celebrada a distància per mitjans telemàtics d'acord amb l´establert a la Disposició Addicional Segona

del Reglament orgànic municipal. Els assistents confirmen que troben que es pot constatar la identitat dels membres, el contingut de les seves

manifestacions, en el moment en què aquestes es produeixin, així com la interactivitat i intercomunicació entre tothom en temps real.

 

 

URGÈNCIES:

 

L'alcalsessa informa de la proposta d'introducció per urgència de quatre punts a l'ordre del dia:

 

1- Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona i Suport a les

Caràcter: Urgent: Convocatòria:

Ordinari No Primera

Hi assisteixen

President/a Lluïsa Moret i Sabidó

Tinents d'alcalde 1r - J. Ángel Carcelén Luján (PSC-CP)
2a - Salut González Martín (PSC-CP)
3r - Juan Antonio Tamayo Fernández (PSC-CP)
4a - Alba Martínez Vélez (SBeC-ECG)

Regidors/res César Antonio Thovar Pérez (PSC-CP)
Elisabet Latorre Sendino(PSC-CP)
Javier López Herranz (PSC-CP)
Antonia Barragán Prieto (PSC-CP)
Ascensión Domínguez Recio (PSC-CP)
José Manuel González Labrador (PSC-CP)
Marc Aguilà Esteve (PSC-CP)
Cristina Muñoz Hernández (PSC-CP)
Francisco Javier Nicolás Nicolás (PSC-CP)
Miquel Salip i Serret (ERC-AM)
Rosa Mur i Petit (ERC-AM)
Jaume Sans i Margenet (ERC-AM)
Andrea Martínez García (ERC-AM)
Jordi Vilar i Salvador (ERC-AM)
Lluís Tejedor Fabregat (Cs)
Carles Campdepadrós García (Cs)
Daniel Martínez Redondo (SBeC-ECG)
Jorge Romero Gil (PODEM-EU i A)
Xavier Alejandre Casanova (PODEM-EU i A)
Olga Amalia Puertas Balcell (regidora no adscrita)

Secretari/ària Ramón López Heredia

S'incorporan més tard els següents regidors

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi

No hi assisteix
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Activitats de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible de Barcelona 2021

 

VOTACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE LA URGÈNCIA:

 

S’aprova per unanimitat dels 25 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM5

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

Es tractarà com a punt número 8 de l'ordre del dia

 

2.- Moció per instar a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves al Servei d'Ocupacio de

Catalunya

 

VOTACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE LA URGÈNCIA:

 

S’aprova per unanimitat dels 25 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM5

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

Es tractarà com a punt número 9 de l'ordre del dia

 

 

3- Moció en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre

 

VOTACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA:

 

S’aprova per unanimitat dels 25 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM5

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

Es tractarà com a punt número 10 de l'ordre del dia

 

 

4- Moció per reduir l'IVA i les tarifes dels subministraments d'electricitat i gas per a ús de particulars, autònoms i PYMES.

 

VOTACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA:

 

S’aprova per unanimitat dels 25 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM5

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

Es tractarà com a punt número 11 de l'ordre del dia
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Part resolutiva
 

     Intervencions
 
000. Recordatori de la commemoració del dia 24 de gener de 2021 com a dia internacional de l’Educació

 

Per la seva resolució del 3 de desembre de 2018, l'Assemblea General de Nacions Unides va convidar tots els estats membres a observar

el 24 de gener de cada any com el Dia Internacional de l’Educació per tal de posar de manifest el paper de l’educació en favor de la pau i

el desenvolupament.

 

En consagrar un dia en particular a l'educació en el món, la comunitat internacional està reafirmant el paper clau que exerceix l'educació

en la construcció de societats sostenibles i resilients, i la seva contribució a la consecució dels Objectius de Desenvolupament

Sostenible (ODS).

 

En aquest Dia Internacional celebrem el poder considerable que té l'educació per a actuar en favor de les persones, la prosperitat, el

planeta i la pau.

 

L’educació és un instrument d'inclusió i, per tant, d'apoderament de les persones. Les grans campanyes d'alfabetització impulsades per

la UNESCO han obert un món d'oportunitats a milions de dones i homes.

 

Actuar en favor de l'educació també significa actuar en favor de la prosperitat perquè l'educació és l'instrument més eficaç per a reduir la

pobresa i la desigualtat i afavorir la inclusió social. 

 

L'educació també aporta respostes decisives per al planeta, que es veu amenaçat pel canvi climàtic, les conseqüències del qual són

cada vegada més patents. Només l'educació té el poder de produir canvis duradors en el comportament de la nostra societat, com

exigeix el desafiament de l'escalfament climàtic.

 

Finalment, l'educació és la pedra angular de la pau, ja que significa l’obertura cap als altres, que porta a l'enteniment intercultural, la

reconciliació i la fraternitat.

 

Com ha dit la directora general de la UNESCO, la senyora Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, el Dia Internacional de

l’Educació “és una oportunitat per a recordar que l'educació és un recurs valuós per a la humanitat, però que també és un recurs massa

escàs per a milions de persones de tot el món”.

 

Cal aprofitar la commemoració d’aquest Dia Internacional per a fer una crida a l'acció en favor de l'educació. Tots i totes, governs,

ciutadans i ciutadanes, associacions, docents i pares i mares d’alumnes tenim un paper a exercir, a la nostra respectiva escala, perquè

el dret a l'educació sigui una realitat per a tots i totes i a tot arreu. Aquesta és la nostra responsabilitat cap a les generacions futures.
 

     Intervencions
 
000.bis.Recordatori de les víctimes de violència masclista.
 

     Intervencions
 
001 - Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient M111-2020-11
 

          
 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per unanimitat dels 25 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM5

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

JUNTA DE PORTAVEUS
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002. Moció sobre el control de preus del lloguer 

     Intervencions
 
L’especulació en els preus dels lloguers és una realitat que pateixen actualment centenars de ciutats d’Europa i també d’Espanya. Segons dades

del Banc d’Espanya, els lloguers han augmentat un 50% en els últims deu anys a nivell nacional, una pujada significativa sobretot en grans ciutats

com Madrid, Barcelona o València i en diversos enclavaments turístics com les Illes Balears o les Illes Canàries. En paral·lel, els salaris no han

seguit aquesta pujada i la precarietat és la tònica general del mercat laboral espanyol. L’OCDE indica que el 24,7% de les llars espanyoles tenia

una despesa en habitatge de lloguer superior al 40% dels seus ingressos nets el 2014, davant el 13,1% registrat en la mitjana de la OCDE, és fàcil

suposar que aquesta proporció haurà augmentat amb l’actual escalada de preus.

 

Segons indiquen les dades de l’Eurostat, a Espanya, aproximadament quatre de cada deu persones que viuen en habitatge de lloguer destinen

més del 40% dels ingressos familiars al pagament del lloguer, un dels índexs més alts de tota la Unió Europea (UE), només superat per Grècia i

Lituània. Dedicar més del 40% de la renta familiar a despeses de l’habitatge és considerat per la UE com una despesa excessiva per l’economia

d’una llar.

 

Després de la crisi econòmica del 2008, la història es repeteix, i les famílies espanyoles tornen a enfrontar a problemes econòmics, aquesta

vegada derivats d’una pandèmia mundial provocada pel virus de la COVID-19. Un cop més, les famílies del nostre país han de fer un major esforç

econòmic per aconseguir un habitatge. La política de no intervenció pública en el mercat de l’habitatge ha generat una tendència a l’alça dels preus

i una crisi d’accessibilitat a aquest bé que ha provocat l’expulsió dels sectors de la població amb menys recursos.

 

La crisi del coronavirus està agreujant aquesta situació. Amb la paralització de gran part de l’activitat econòmica per culpa de la pandèmia de la

COVID-19, moltes de les persones que estan pagant una hipoteca o vivint de lloguer estan tenint grans dificultats per seguir pagant. Si abans les

famílies patien l’asfixia dels preus del lloguer i de l’endeutament que arrossegaven de la crisi anterior, ara el panorama resulta alarmant: la sortida

del confinament obre un escenari ple d’incertesa davant la possible pujada de l’atur i la caiguda del creixement econòmic. En aquest escenari, es

multipliquen les dificultats per l’accés a l’habitatge, l’endeutament familiar o directament la pèrdua de l’habitatge, especialment per les famílies més

vulnerables.

 

La crisi del coronavirus i el seu impacte en el mercat immobiliari han de servir per reivindicar la necessitat de garantir el dret a un habitatge digne i

adequat, tal i com queda recollit a l’article 47 de la Constitució Espanyola, i també per revertir les polítiques de mercantilització, dibuixant un horitzó

normatiu en el qual l’habitatge compleixi la seva funció social i no sigui una mera mercaderia o un actiu objecte de l’especulació. És ara quan se’ns

presenta la oportunitat d’articular un autèntic sistema públic d’habitatge.

 

Tenint en compte que Espanya té en total un parc d’habitatge de 25 milions, si volem un parc públic d’habitatge equiparable als països del nostre

entorn, és a dir, com a mínim d’un 10%, necessitem que el conformin 2,5 milions d’habitatges. L’habitatge és un bé de primera necessitat i la seva

funció social ha de ser preservada per les institucions públiques per davant qualsevol altra consideració.

 

Com a conseqüència, els ajuntaments no poden donar resposta a l’emergència diària dels desnonaments, les ocupacions del habitatges buits o

l’infrahabitatge, ni tampoc oferir una solució a aquelles persones que necessiten accedir a un habitatge a preus inferiors als del mercat.

Mentrestant, la SAREB acumula habitatges buits d’entitats financeres rescatades amb diners públics que, en gran mesura, ven o traspassa la seva

gestió a fons d’inversió, immobiliàries o altres gestors de l’habitatge.

 

Tot i les mesures d’urgència preses fins ara pel Govern d’Espanya en relació a les rendes de lloguer, dirigides a amortir l’impacte de la crisi

sanitària sobre els arrendataris en situació de major vulnerabilitat socioeconòmica, es requereixen reformes estructurals en matèria de regulació de

l’accés a l’habitatge, encaminades a considerar-la un bé de primera necessitat abans que una inversió, en consonància amb el mandat contingut a

l’article 47 de la Constitució Espanyola. Com a la crisi del 2008, ens trobem davant d’un mercat especulatiu, amb una forta presència de capitals

d’inversió internacionals, que fa previsible l’enfonsament dels preus i que pot generar noves oportunitats per la intervenció de fons voltor

oportunistes que sobrevolen el mercat espanyol.

 

El Comitè DESC de les Nacions Unides, en les seves observacions finals sobre el Sisè Informe periòdic d’Espanya, aprovades en la sessió

celebrada e 29 de març del 2018, explicita que “En particular, preocupa al Comitè el nombre insuficient d’habitatge social; la creixent falta

d’assequibilitat de l’habitatge, particularment dins del mercat privat degut als preus excessius; i la falta de protecció adequada de la seguretat de la

tinença. Així mateix, li preocupa el nombre significatiu de llars que no compta amb habitatge en condicions adequades i l’alt nombre de persones

sense llar”. En conseqüència, recomana a l’Estat que “Adopti les mesures necessàries per reglamentar el mercat privat de l’habitatge per facilitar

l’accessibilitat, disponibilitat i assequibilitat d’un habitatge adequat per les persones de baixos ingressos;” i “Revisi la seva legislació sobre

arrendaments i porti a terme les modificacions necessàries a fi de garantir una protecció adequada de la seguretat de la tinença i establir

mecanismes judicials efectius que garanteixin la protecció del dret a un habitatge adequat.”

 

La legislació i les polítiques públiques en matèria de lloguer han tingut grans avenços.  En concret, l’última modificació legal efectuada mitjançant el

Reial Decret Llei 7/2019, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, constitueix una resposta a les demandes de centenars de col·lectius

socials i associacions de veïns que estaven essent sufocats per la reforma legislativa del Govern del Partit Popular, la Llei 4/2013, de 4 de juny, de

mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer de l’habitatge, que suposava la precarització absoluta de les persones inquilines.
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Amb el nou Reial Decret Llei 7/2019 es va aconseguir millorar la confiança i seguretat jurídica dels arrendataris mitjançant l’ampliació de la

pròrroga obligatòria dels contractes d’arrendament de 3 a 5 anys en cas que l’arrendador sigui una persona física i a 7 anys en cas que sigui una

persona jurídica. A més a més, es va ampliar la pròrroga tàcita d’1 a 3 anys i es va prorrogar el termini de preavís per trencar el contracte

d’arrendament, havent d’informar al inquilí amb 4 mesos d’antelació i amb 2 mesos d’antelació a l’arrendador. Addicionalment es va establir que

l’increment produït per l’actualització anual de la renta no podrà excedir la variació percentual experimentada per l’Índex de Preus del Consum, de

manera que l’actualització anual del preu del lloguer va quedar lligada a l’IPC que opera com a límit màxim de l’augment.

 

També a Catalunya, el Parlament va aprovar la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament

d’habitatge. Una llei pionera a Espanya que va ser impulsada pel sindicat de Llogateres que estableix límits als preus de lloguer a les zones

tensionades mitjançant uns índex de referència per tal d’evitar pujades abusives en els preus tal i com hem vist aquests últims anys. Aquesta llei

ha de ser la referència per impulsar una a nivell estatal que permeti estabilitzar i abaixar el preu de la vivenda a tota Espanya.

 

És necessari comprendre que, la possibilitat de regular els preus del lloguer assegura una rendibilitat econòmica proporcionada del lloguer a llarg

termini pels propietaris, equilibrant així el dret de la llibertat d’empresa i el dret de la propietat privada en relació al dret d’accés a un habitatge

digne i el compliment de la funció social de la propietat. L’existent desequilibri en la negociació de la renda entre la part arrendadora i la part

arrendatària, en escenaris d’escassa oferta i tensió dels preus, comporta que el preu es determini de forma unilateral per la part arrendadora,

essent la majoria de les vegades una càrrega desproporcionada en relació als ingressos familiars. Tot això justifica que sigui possible la intervenció

dels poders públics en la regulació d’un element essencial en la relació contractual, com és el preu. En aquests moments, acabar amb els preus

abusius és urgent, especialment en una situació de crisi sanitària, social i econòmica, on els ingressos de les classes populars es veuen reduïts de

manera significativa. I és necessari adoptar mecanismes que garanteixin el compliment efectiu del dret a un habitatge digne i adequat al nostre

país.

 

Per tot això, el Grup Municipal Podem-EU proposa l’adopció dels següents
 
 

  
 

  

Acords:
 

 

S'acorda:

1. Instar al Govern de l’Estat a aprovar una llei estatal d’habitatge, que permeti el seu desenvolupament en el marc de les competències de les

comunitats autònomes i dels municipis, que blindi la funció social de l’habitatge i asseguri el compliment efectiu i el respecte del dret a un habitatge

digne i adequat recollit a l’article 47 de la Constitució Espanyola, incloent-hi l’accés als subministres bàsics. I a adoptar mecanismes que

garanteixin el compliment de les obligacions internacionals en matèria de dret a l’habitatge contingudes en el Pacte Internacional de Drets

Econòmics, Socials i Culturals, les Observacions Generals nº4 i nº7 del Comitè DESC, i la Convenció sobre els Drets del Nen, així com les

resolucions i dictàmens del Comitè DESC en matèria d’habitatge, i a garantir la seva aplicació immediata i vinculant en casos de desallotjament

forçós sense alternativa habitacional.

 

2. Instar al Govern de l’Estat a legislar per regular el mercat del lloguer d’habitatges, impedint preus abusius en els contractes d’arrendament de

l’habitatge mitjançant mecanismes de control de preus i promovent baixades de preus tant en contractes en vigor com en contractes futurs. A més

a més, es garantirà un lloguer estable, segur i assequible, augmentant el parc públic d’habitatge de lloguer social i assequible, adoptant

mecanismes per la cessió obligatòria i temporal de l’habitatge buit en mans de grans tenidors d’habitatge a les administracions públiques

competents.

 

3. Instar el govern espanyol a treballar en un marc normatiu que tingui en compte les normatives territorials existents, especialment la llei 11/2020

de 18 de setembre de mesures urgents de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

 

4. Difondre públicament aquesta declaració a través dels mitjans de comunicació locals i a fer una crida perquè les entitats, plataformes,

associacions, agents públics o privats, així com els veïns i veïnes de Sant Boi de Llobregat, que en comparteixin les finalitats i objectius,

s’adhereixin a la present moció.

 

5. Traslladar el present acord al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats i Diputades, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de

Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Sant Boi de Llobregat (PAH), a la Plataforma d’Afectats per la Crisi i el Capitalisme

(PACC), a la plataforma de Sindicat de Llogaters i a les diferents associacions municipalistes de Catalunya.

 

Presenta la moció Jorge Romero Gil, portaveu del grup municipal Podem-EU
 

 

 

ESMENES:
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El regidor ponent, Sr. Jorge Romero, introdueix una esmena al text consistent a afegir un punt tercer a la part dispositiva de la moció, de manera

que el punt tercer passa a ser el punt quart i el quart passa a ser el cinquè.

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 23 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM5

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

Abstencions: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

Cs2
 
 

PROPOSICIONS D'ALCALDIA
 
 

003. Aprovació de la modificació de la fixació de la data de les sessions ordinàries del Ple 

     Intervencions
 
 

Número d'expedient M106//2021/000001

El Ple de l'Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 1 de juliol de 2019 va aprovar la fixació de la data i l'hora de les sessions ordinàries del Ple

de la Corporació, on s'establia que les sessions tindrien lloc el penúltim dijous de cada mes i, en cas d'ésser festiu, l'últim, a les 17.00h.

 

Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 98 del text

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple té sessió ordinària cada mes, com a mínim, en els ajuntaments de més de vint mil

habitants;

 

Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 12.2 del Reglament orgànic municipal, el Ple realitzarà sessions ordinàries com a mínim un

cop al mes, en la data i l’hora que el propi Ple acordi a l’inici del mandat;

 

 

És per tot això que aquesta alcaldia, en ús de les atribucions legalment conferides
 
 

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  22/01/2021 
 

  

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les

bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya,
 

 

S'acorda:

Modificar la fixació de la data de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació en el sentit que tinguin lloc l’últim dijous de cada mes. L'hora es

manté a les 17.00 h, així com la facultat de l'alcaldia de modificar data i hora quan concorrin circunstàncies que ho justifiquin.
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per unanimitat dels 25 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM5
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Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

ALCALDIA
 
 

004. Aprovavió de l'Adhesió de l'Ajuntament al Pla per la diversistat sexual i de gènere del Baix Llobregat, 2020-2024

     Intervencions
 
 

Número d'expedient M271/U224/2020/000003

La Llei 11/2014, de 10 d’octubre, va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per  garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i

intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta Llei estableix que la Generalitat i els ens locals han de garantir el seu

compliment i promoure les condicions  per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius.

 

En desenvolupament a aquest mandat el Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va aprovar, en sessió ordinària de data 20 de febrer de

2020, el I Pla local per a  la diversitat sexual, afectiva i de gènere, 2020-2024.

 

El Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2020, va aprovar el Pla per la diversitat sexual i de gènere

del Baix Llobregat, 2020- 2024 i va proposar a tots els ajuntaments de la comarca l’adhesió al mateix.

 

El Pla aprovat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat contempla un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques públiques i mesures que possibiliten

la promoció de la igualtat i la no discriminació de persones LGTBI. En la mateixa línia, el Pla per a la Diversitat sexual, afectiva i de gènere Sant

Boi de Llobregat contempla objectius i accions en els mateixos sectors d’intervenció que el Pla Comarcal, en concret els que assenyala la Llei

11/2014.

 

La coincidència tant dels objectius com de bona part de les accions dels plans, i la trajectòria de col·laboració i cooperació interinstitucional entre

l’Ajuntament i el Consell Comarcal, motiva la voluntat d’unir esforços en el desplegament de polítiques públiques que promoguin i facin efectius els

drets de les persones LGTBI.

 

Amb l’adhesió al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat 2020 - 2024, l’Ajuntament es compromet a implementar de manera

coordinada amb el Consell Comarcal i la resta d’ajuntaments de la comarca, les accions contemplades al Pla comarcal que estiguin també

recollides al Pla local.
 
 

  
 

  

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les

bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya,
 

 

S'acorda:

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Boi al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat, 2020-2024.

 

Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per unanimitat dels 25 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM5

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
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005. Aprovació de la pròrroga del Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019

     Intervencions
 
 

Número d'expedient M271/U040/2016/000001

En data 21 de novembre de 2019 el Ple Municipal va prorrogar per a l'any 2020 l'actual pla estratègic de subvencions 2016-2019 amb la intenció

de definiri un nou pla pel període 2021-2024.

 

Durant l'any 2020, la situació derivada de la crisi sanitària ha trasbalsat totes les planificacions previstes i ha palesat la necessitat de fer una revisió

a fons dels principals instruments de planificació per adequar-los a un nou escenari molt diferent al que hem viscut fins ara i al que prevèiem per

aquest mandat.

 

A les dificultats per definir una eina com el pla estratègic de subvencions a quatre anys vista en un context tan incert i desconegut s'han sumat les

dificultats per poder mantenir les prioritats i els ritmes de treball que s’han vist molt alterats al llarg de tot l’any. Això ha provocat un endarreriment

de tot el procés de resolució de subvencions així com el treball sobre el pla estratègic i la convocatòria de subvencions per a l’any 2021.

 

Totes aquestes dificultats a les quals hem hagut de fer front durant l'any 2020 no han permès elaborar i aprovar el pla estratègic pel període 2021-

2024.

 

En aquest context, per poder donar cobertura legal a la convocatòria de subvencions de l'any 2021, i no endarrerir-la amb el conseqüent perjudici

que representaria per a les entitats perceptores de subvencions, optem per realitzar una nova prórroga del Pla Estratègic de Subvencions 2016-

2019, alhora que continuem els treballs d'elaboració del nou pla estratègic, més adequat i orientat a la nova situació post pandèmia.

 

Vist l'informe favorable del cap del departament de Participació ciutadana i proximitat de data 14 de gener de 2021.
 
 

  
 

  

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les

bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya,
 

 

S'acorda:

PRIMER: Prorrogar l'actual pla estratègic de subvencions 2016-2019 fins que hi hagi un de nou que el substitueixi.

 

 

SEGON: Publicar al BOP aquest acord.
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 24 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM5

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

 

Abstencions: 1 vot de la regidora no adscrita present:

 

Reg. no adsc.1
 
 

MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I SALUT
 
 

006. Aprovació de la moció per a crear una comissió que impulsi la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de les mines d’aigua
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del Bori i la vall de Can Carreras

     Intervencions
 
Al terme municipal de Sant Boi de Llobregat tenim l’existència de diferents trams de mines d’aigua que han servit per abastir a la població des de la

segona meitat del s.XIX fins a la progressiva arribada d’altres subministraments més moderns d’aigua que les van anar relegant de les seves

funcions.

 

D’aquesta xarxa de mines subterrànies d’aigua, la present moció es centra en el conjunt encara existent de la zona del Bori; concretament les

situades a la vall de Can Carreras, com són les mines que ressegueixen les rieres de Guinovart i Gasulla i la mina de la zona de la Torre de

Benviure, a Can Paulet. Les mines de la vall de Can Carreras abastien a la Casa Gran del Bori, on avui al seu davant podem trobar una bassa,

inaugurada pel general Prim, que recollia aquestes aigües i que està declarada BCIL. Pel que fa la mina situada a l’entorn de la Torre de Benviure,

aquesta menava les aigües cap la Torre de la Marquesa, actualment escola Benviure. Al final d’aquesta mina avui encara existeix el molí per poder

pujar l’agua fins a la superfície.

 

Atès el seu bon estat de conservació i que en el seu conjunt sumen més d’1 quilòmetre de longitud.

 

Atès que l’arribada de les seves aigües van contribuir a la millora de les condicions de vida de les santboianes i santboians i que el seu impuls i

construcció va lligat a l’història local de la ciutat

 

Atès que les mines són un important patrimoni cultural, una mostra de la tècnica de l’aprofitament de les aigües dels aqüífers de muntanya, amagat

sota els nostres peus però que ens ofereixen dues tipologies constructives diferents en quan a les seves galeries, unes excavades directament a la

roca i altres revestides.

 

Atès que les mines són també un element per a l’estudi i preservació no només per el seu valor constructiu sinó també pels processos naturals , ja

siguin de tipus geològic i biològic que hi tenen en el seu interior.

 

Atès que les mines ens poden explicar moltes coses sobre la qualitat de les nostres aigües, la seva dinàmica geològica, com poden ser la formació

d’espeleotemes.

 

Atès que aquests espeleotemes que podem trobar a les mines ens poden explicar els canvis paleoambientals del nostre entorn climàtic durant els

darrers 150 anys i els efectes de la industrialització.

 

Atès que les mines són un ecosistema natural tot i el seu origen artificial, han esdevingut  per a determinades comunitats com ara molts

invertebrats un espai on desenvolupar-se i fer vida.

 

Per tots aquests motius, els grups municipals ERC-AM, SBeC-ECG i PSC-CP a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat proposen l'adopció dels

següents acords:
 
 

  
 

  

 

S'acorda:

Primer. Instar el govern municipal a la creació d’una comissió formada per experts coneixedors de les mines esmentades i per tècnics de

l’ajuntament que dictamini el valor de les mines de la vall de Can Carreras i del Bori per tal que puguin ser posteriorment, via el Ple, declarades Bé

Cultural d’Interès Local (BCIL).

 

Segon. Instar el govern municipal a la catalogació de les mines i a impulsar el seu estudi en els diferents sentits exposats en els atesos, divulgant

el seu valor com a patrimoni de la ciutat, així com vetllant per la seva protecció.

 

Tercer. Donar trasllat de la present moció a la població de Sant Boi mitjançant els diferents canals de difusió municipal com són el butlletí municipal

del Viure Sant Boi, Ràdio Sant Boi i les xarxes socials municipals així com també al Centre d’Estudis Santboians La Rutlla i el Centre d’Estudis

Comarcals del Baix Llobregat.
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per unanimitat dels 25 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13
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ERC-AM5

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

GESTIÓ ECONÒMICA
 
 

007. Aprovació de la moció sobre el Tribut Metropolità. 

     Intervencions
 
Que  vista la profunda crisis económica en la que nos vemos sumidos.

Que vistas las previsiones económicas para los próximos años donde se descarta una recuperación a corto y medio plazo.

Que vista la incertidumbre creada por la pandemia del COVID-19.

Que visto que el Área Metropolitana ha presentado modificaciones a la Ordenanza del Tributo Metropolitano para el año 2021.

Que visto que la modificación mencionada se encuentra en período de alegaciones.

Que visto que no recoge ninguna de las peticiones que viene realizando nuestra formación  desde octubre de 2018  ni tampoco de los movimientos

ciudadanos “antitributo”.

Que visto que los problemas principales son la infrafinanciación del transporte público y sus graves desequilibrios en el ámbito metropolitano que

después de décadas siguen sin abordarse.

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de Sant Boi propone la adopción de los siguientes

ACUERDOS:
 
 

  
 

  

 

S'acorda:

1-Instar al gobierno municipal a que defienda ante las administraciones las siguientes medidas:

 

•Que se reduzca el importe del Tributo Metropolitano a los valores del 2018.

                                                                  

•Que se exima del pago del Tributo Metropolitano para los ejercicios 2020 y 2021 a todas aquellas empresas, autónomos que debido a las

medidas antiCovid han tenido que cerrar sus locales sin poder facturar con normalidad así como a los trabajadores en situación de ERTE o de

desempleo.

 

•Que aunque  la Ley Reguladora de Haciendas Locales en su artículo 153.1 determina que las áreas metropolitanas pueden establecer un recargo

sobre el IBI para su financiación, se reforme esa base de cálculo y pase a ser la renta, la base, para que el Tributo Metropolitano sea realmente

equitativo, equilibrado y solidario tal como indican los principios generales de actuación de la propia Área Metropolitana, en el artículo 1.4 de la Ley

del Área Metropolitana.

 

•Que se redacte un plan de inversiones real, calendarizado o  incluirlo en el PDI (Plan Director de Infraestructuras) 2020-2030 que se encuentra en

proceso de aprobación, para garantizar un nivel de servicios equivalentes en todos los municipios del Área Metropolitana de Barcelona, que

resuelva los desequilibrios de las infraestructuras existentes.

 

•Que se elabore un Plan de Financiación de Transporte Público, real, concreto, seguro, que garantice la financiación suficiente  de las

infraestructuras de transporte, presentes y futuras evitando parches y por tanto que suponga la eliminación del Tributo Metropolitano.

                                                                  

•Que se impulse un plan que incluya a todas las administraciones para eliminar duplicidades administrativas, organismos innecesarios,

subvenciones con escaso control, etc…

 

2-Que este acuerdo se publique en los medios de comunicación locales y se comunique a las administraciones públicas implicadas.;

 

 

La present moció la subscriu el Grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Sant Boi.
 

 

 

VOTACIÓ:
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Es rebutja per:

 

En contra: 21 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM5

SBeC-ECG2

Reg. no adsc.1

 

A favor: 8 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

Cs2

 

Abstencions: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

PODEM-EU i A2
 
 

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA
 
 

008. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona i

Suport a les Activitats de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible de Barcelona 2021

     Intervencions
 
Vist que el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 27 d’octubre de 2020 va acordar:

 

“La carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (CARM) és fruit d'un procés d'elaboració en el que han participat més d'un centenar

d'entitats i persones, coordinat per l'associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

 

La CARM proporciona un marc estratègic i d'acció per al desenvolupament de polítiques alimentàries en clau local i metropolitana amb la

implicació dels actors de l'anomenada quíntuple hèlix: les administracions públiques, l'empresa i el sector productiu, el món acadèmic i de la

recerca, la ciutadania i les seves organitzacions, i els mitjans de comunicació.

 

Aprofitant l'oportunitat que suposa que la ciutat de Barcelona hagi estat escollida per acollir la Cimera mundial del Pacte de Milà a l' octubre de

2021, està previst desenvolupar el projecte Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021 (CMAS) amb tot un any d'activitats, amb la

voluntat de projectar-se més enllà de la ciutat de Barcelona.

 

Adherir-se a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona i Donar suport a les activitats de la Capital Mundial de l'Alimentació

Sostenible de Barcelona 2021, amb col·laboració amb els ajuntaments metropolitans que puguin estar-hi interessats ";

 

Vist que, el Ple municipal de 30 d’abril de 2020 va “Aprovar per unanimitat l'Estratègia de Ciutat pel Sant Boi 2030. Aquesta estratègia de ciutat

està orientada per la visió de Sant Boi com un referent com a ciutat metropolitana sostenible, saludable i cohesionada, creadora de noves

oportunitats, especialment per les generacions futures i, per deu missions per fer-ho possible”.

 

Aquesta visió es fonamenta en que el municipi compte amb uns actius que el singularitzen, alguns dels quals estan estretament vinculats amb la

garantia i la promoció d’una Alimentació Sostenible i Saludable:

 

1. Té un Parc Agrari Viu amb més de 870 hectàrees, de les que el 80% està conreat i tan sol poc més del 5% està abandonat.

 

El Parc Agrari del Baix Llobregat aporta el 40% del sòl agrari de l’àrea metropolitana de Barcelona i gairebé un 90% de la superfície d’horta. Sant

Boi  de Llobregat  té un paper clau, donat que representa el 26% del sòl agrari del Parc (el percentatge més alt dels 13 municipis que el conformen)

i l’11% del sòl agrari metropolità, i prop de la tercera part de la superfície d’horta metropolitana.

El sòl agrari del Delta, i per tant el de la nostra ciutat, té una notable rellevància com a principal zona agrària i productora d’aliments a l’àmbit

metropolità, especialment en la producció d’hortalisses.

 

Les arrels de Sant Boi són agrícoles i l'agricultura és un element fonamental de la història i la identitat de la nostra ciutat.

Durant les últimes dècades els governs municipals han treballat per contribuir a preservar aquest patrimoni col·lectiu.

L’associacionisme també ha estat bàsic per a la conservació d’aquesta activitat. El Sindicat Agrícola es va fundar l’any 1909. Avui en dia, com a

Cooperativa Agrària de Sant Boi, ha convertit la carxofa “Flor d’Hivern” en un producte referent del nostre municipi, arribant a collir més de 750.000

quilos els millors anys.
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2. És pioner i referent en la Lluita contra l’Obesitat Infantil.

 

L’Ajuntament té implementat un Programa d’intervenció i Promoció d’Hàbits Saludables. El SantBoiSà, des del 2015, en el marc del qual fa 5 anys

que es duu a terme l’Estudi d'Obesitat infantil que actualment coordina la Gasol Fundation. L’estudi  té com a objecte, conèixer els factors

determinants en l’obesitat infantil, i la prevalença d'obesitat i sobrepès en la població de 3 a 12 anys, mitjançant l’anàlisi de dades bàsiques de

quasi 1000 alumnes d’educació infantil i cicle inicial de les escoles del municipi, per tal de proposar mesures per combatre aquesta pandèmia que

afecta a 124 milions de nens i nenes al món.

 

La Gasol Fundation, engegada pels germans Pau i Marc Gasol l’any 2014 i amb seu a Sant Boi, s'ha convertit en un referent mundial en la lluita

contra l’Obesitat Infantil, mitjançant el desenvolupament de programes que promouen una alimentació saludable, l’esport i l’activitat física, les

hores i qualitat de descans, i l’equilibri emocional de nens, nenes, joves i les seves famílies.

 

3. El municipi participa en una experiència pilot sobre agricultura periurbana, consistent en la implementació i gestió d’uns horts comunitaris

ecològics, en el marc del Projecte Internacional SIDIG-MED.

 

Els horts, un total de 36, es van posar en marxa l’any 2016 en un solar municipal que va ser condicionat per l’AMB, com a administració associada

al projecte SIDIG-MED.

La Fundació Marianao, entitat local sense ànim de lucre que desenvolupa projectes socio-educatius, duu a terme la gestió dels horts mitjançant la

col·laboració i la concessió de l’espai per part de l’Ajuntament, durant un mínim de 7 anys que té de durada aquesta experiència internacional

d'agricultura periurbana (fins 2023).

 

L’objecte dels horts comunitaris ecològics de Sant Boi és esdevenir un punt de trobada per enfortir vincles i facilitar la cohesió social i promoure

experiències de participació comunitària, d’autoaprenentatge productiu ecològic, d’ estils i hàbits de vida i d’alimentació saludables.

 

4. Compte amb un programa d’espigolament solidari al sector primari de Sant Boi de Llobregat, que té la Botiga Aliments Solidaris del municipi com

a receptor prioritari de les donacions dels aliments espigolats

 

Es tracta d’una actuació gestionada per la Fundació Espigoladors (organització sense ànim de lucre que lluita contra el malbaratament alimentari

alhora que empodera a persones en risc d’exclusió), molt arrelada ja que compte amb una potent xarxa de col·laboració  a nivell local, constituïda

per les entitats que conformen la BAS (Càritas, Ajut al 4t Món, i esglésies evangèliques Llibertat i Rey de Reyes), el sector primari (Cooperativa

Agrària i productors/es), persones voluntàries i l’Ajuntament.

Es canalitzen anualment un mínim de 25 tones de fruites i hortalisses fresques a la Botiga Aliments Solidaris per complementar l’alimentació de les

persones usuàries.

Les persones usuàries i els voluntariat de la Botiga reben formacions sobre dietes saludables, aprofitament alimentari i consum sostenible.

 

L’objecte d'aquesta actuació és garantir el dret a l’alimentació saludable, amb productes  locals i de qualitat, a les persones que viuen en situació

de vulnerabilitat al municipi, mitjançant una xarxa d’espigolament de fruites i hortalisses fresques.

 

5. La Fira de la Puríssima que conserva les seves arrels agrícoles i està fortament representada pel sector alimentari, i que en els darrers anys

s’ha vinculat a la promoció d’uns hàbits sostenibles i saludables, és un referent del territori amb gairebé 12000 m2 d’exposició i més de 200.000

visitants.

 

Es va iniciar l’any 1931 amb una exposició de pomes i primer concurs de fruites. Amb 74 edicions, és un reflex de l’evolució de la societat

santboiana i marca de ciutat, però uns dels seus elements centrals i més ben valorats és la Carpa Fresca amb la seva exposició de verdures i

fruites fresques procedents de camps del municipi.

 

Fa temps que incorpora mesures relacionades amb la prevenció i la lluita contra l’emergència climàtica, tant de reducció i separació dels residus

com d’activitats lúdico-educatives. El passat novembre de 2019 va rebre el Premi Innovació Fires de Catalunya al Certamen Sostenible i Saludable

en totes les seves dimensions.

 

6. Al Març, Carxofada: mes de la Carxofa amb la promoció de la Restauració de quilòmetre zero

Una activitat que vol democratitzar l’alimentació saludable i de temporada a través de la col·laboració entre la cooperativa agrària i el sector de la

restauració santboiana. Posant en valor els aliments de kilòmetre 0 i sobre tot, la carxofa “ flor d'hivern” a través de menús innovadors per

degustació popular. A la vegada el Parc agrari obre “les seves portes” a les famílies i a la ciutadania en general, per donar-se a conèixer i

promoure el consum de producte de proximitat. 

 

7. S’ha iniciat un projecte d’agents de salut amb el desplegament d’una  xarxa de persones que desenvolupen accions dirigides a la promoció

d’hàbits saludables i sostenibles entre la ciutadania, i entre els agents econòmics i socials, basat el en treball comunitari i l’educació entre iguals.

 

Disposem ja d’un grup de persones contractades i formades específicament que duen a terme accions d’informació i control amb caràcter

permanent, i campanyes de comunicació i sensibilització concretes, relacionades amb la protecció i la promoció del medi i la salut. Es compte amb

una dotació mínima de 8 persones, 2 per districte.

Algunes de les accions desenvolupades han estat relacionades amb la promoció d’una adequada gestió dels residus (separació i prevenció
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abandonament), amb l’eficiència i lluita contra la pobresa energètica, amb la tinença responsable d’animals de companyia i darrerament amb la

pandèmia han realitzat accions de promoció de les mesures de contenció de la Covid-19. També han portat a terme campanyes relacionades amb

l’agricultura sostenible i l’alimentació saludable, les quals preveiem per aquest any 2021 intensificar, prioritzar i reforçar.

 

Compte també amb la col·laboració d’entitats de salut, ambientals i de protecció civil, així com d’algunes persones voluntàries amb caràcter

puntual, en el desenvolupament de les accions permanents i les campanyes.

 

Vist que l’Ajuntament està elaborant un Pla Local de Salut, un Pla d’Agricultura Sostenible i un Pla de Reactivació Socio-Econòmica de la Ciutat,

que té previst aprovar enguany, dels quals emanaran principalment els objectius, les línies d’actuació i les accions que han de conformar

l’Estratègia Alimentària Sostenible i Saludable de Sant Boi 2030;

 

Vist que el municipi està treballant en una proposta de programa d’activitats de promoció de l’Alimentació Sostenible i Saludable, amb criteris de

proximitat, ecològics i socials per a dur a terme al llarg de 2021, el qual ofereix com a col·laboració amb l’AMB i per donar suport al Projecte

Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 (CMAS), i que inclou com a noves accions:

 

·Obrir un Punt de Servei, a la Cooperativa Agrària i on line, de producte fresc i elaborat de Cooperatives Agràries i Ramaderes metropolitanes

·Projecte per fer els Mercats més Sostenibles (eco/no plàstic), , amb predomini de productes més Saludables i de temporada. i  foment a l'ús

d'elements d’embolcall sostenibles i reciclables en el servei al client dels mercats municipals. 

·Organització “Març, més de la Carxofa”, que consisteix en una campanya de reactivació econòmica dels sectors més afectats per la crisi COVID19

que des dels diferents àmbits de l'Ajuntament (comerç, cultura, turisme...) organitzaran diferents activitats amb el fil conductor de la “carxofa”

producte

               km.0 de la ciutat (menús take away de carxofa, regals de carxofes als comerços, concurs de receptes de carxofa..etc).

·Santboians per la terra = col.laboració amb aquests col.lectiu de ciutadans conscienciats amb els productes Km.0

·Commemoració del 75 è Aniversari de la Fira de la Puríssima 2021 centrant-la en l’Alimentació Sostenible i Saludable

·Planificar accions amb l’associacionisme del sector de la restauració per promoure els  productes  de temporada i de proximitat, mitjançant el

col.lectiu Degusta on hi ha diversos restaurants que promouen els productes del Parc Agrari, entre d’ells cal destacar Marimorena, participant del

col·lectiu

               Slow Food i del programa Sabors de l’Horta.

·Adhesió al programa Biosphere per part de l'ajuntament , que representa un Compromís per a la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona

Biosphere.

·Instaurar Mesures de Prevenció del malbaratament alimentari en grans productors de menjar cuinat i edificis públics (com els menjadors escolars

), a més diversos establiments locals estan adherits a la plataforma TooGoodToGo, web destinada a l’adhesió d’establiments per evitar el

                malbarament alimentari

·Organització del programa d’Empresa Saludable que té com a objectiu abordar el repte d’aconseguir que l’empresa tradicional s’orienti cap al nou

model d’empresa del futur, amb valors socials i una política de recursos humans orientada a la salut de l’organització.

·Crear L'Escola d'Alimentació i Hàbits saludables, com a espai de referència municipal de l'alimentació equilibrada i cuina sana, per a totes les

persones segons cicle vital, i incorporant la sensibilització i promoció d'altres hàbits saludables i sostenibles.

·Activitats d’informació i sensibilització específics o al si d’esdeveniments socioculturals de la ciutat (tallers, web temàtica, col·leccionable amb

fitxes de productes frescos de Sant Boi, receptari o menús saludables per escoles, per famílies,  concursos, protocols saludables de producte no

               processat, campanya informativa en edificis i espais públics i privats a càrrec de les agents de salut...)

 

 

Vist l'informe tècnic emès per la cap de Departament de Salut Comunitària amb data 25 de gener de 2021, proposant l'aprovació de l'ahesió a la

Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.
 
 

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  27/01/2021 
 

  

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les

bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de

Catalunya,
 

 

S'acorda:

Primer.-    Aprovar l'adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona incorporant els seus compromisos al Pla Local de Salut,

al Pla Estratègic d’Agricultura Sostenible i al Pla de Reactivació Socio-Econòmica de la Ciutat, que l'Ajuntament està confeccionant, i a partir dels

que s’ha d’elaborar l’Estratègia d’Alimentació Sostenible i Saludable 2030 de Sant Boi de Llobregat.

 

Segon.- Donar suport al Projecte Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 (CMAS), duent a terme mesures per a la seva difusió

i promoció, i oferint un programa complementari d’activitats per promoure l’Alimentació Sostenible i Saludable a Sant Boi de Llobregat, i en

col·laboració amb l'AMB.
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Tercer.- Constituir un Equip de Treball Transversal per posar en valor la implicació de Sant Boi, amb un grup motor integrat per les regidories de

Política Agrària, Desenvolupament Econòmic, Salut Pública i Comunitària, i que estarà liderat per la 2a Tinenta d'alcaldia de l'Àrea d'actuació

política d'Aliances, Innovació i Govern intern i Regidora de Salut, Sra. Salut González Martín. I que comptarà amb la participació activa de la resta

de regidories implicades, així com representants dels grups municipals que estiguin interessats , per tal de confeccionar i executar els plans i

programa d’activitats esmentats als acords primer i segon.

 

Quart. - Notificar aquest acord a l'àrea de Presidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 

 

 

 

ESMENA:

 

La regidora ponent, Sra. Salut González, introdueix una esmena al text de la proposta en el sentit de modificar el text del punt tercer de la part

dispositiva, en relació amb la participació dels representants públics i amb una errada material relativa a les seves competències.

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per unanimitat dels 25 regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

ERC-AM5

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1
 
 

009. Moció per instar a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves al Servei

d'Ocupacio de Catalunya

     Intervencions
 
Coneixedors de la decisió adoptada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de no mantenir la dotació pressupostària de 13 milions d’euros per a la

convocatòria TSF/2537/2020, de 8 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a

incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i assabentats de les

resolucions emeses a les sol·licituds de subvencions rebudes la primera quinzena de desembre de 2020, volem manifestar:
 
 

  
 

  

 

S'acorda:

1.Reiterar l’aposta del Baix Llobregat per una transició i sortida de la crisi de forma inclusiva amb una atenció específica i propera al col·lectiu de

joves donada la seva especial vulnerabilitat, d’acord amb la línia

                estratègica 3.8 del Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social.

 

2.Expressar la nostra preocupació pels 6.245 joves aturats a la comarca del Baix Llobregat i per les conseqüències a mig i llarg termini d’aquesta

situació que, al nostre parer, posa de rellevància una

                problemàtica de fons que pot impactar la competitivitat del territori, les oportunitats laborals i la capacitat de retenció i captació de talent.

 

3.Manifestar que el conjunt del col·lectiu jove a nivell estatal, amb un 43,9% d’atur entre els menors de 25 anys d’acord a les dades d’Eurostat, i

que representa a la seva vegada el 17% del total d’aturats a

               Catalunya i el 13,6% al Baix Llobregat, és un col·lectiu tractor de l’economia i el futur. En aquest sentit, és crucial que adquireixin aptituds

i competències derivades de la pràctica laboral sobre la matèria dels seus

               estudis i que facilitin la seva permanència al mercat laboral, en especial després d’haver rebut els impactes més severs de la pandèmia

de la Covid-19.

 

4.Emplaçar al Servei d’Ocupació de Catalunya a considerar la singularitat del Baix Llobregat i els seus municipis com a tercera comarca més

poblada de Catalunya i la segona més densament poblada, amb els

                joves com a grup d’edat on el percentatge de població activa que treballa és menor i que concentra amb diferència el major nombre de

contractes de molt curta durada a la comarca amb un 41% de contractes
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                de fins a 1 mes. En aquest context, contractacions de 6 mesos com els del programa desperten una necessitat i unes expectatives en els

centenars de joves que s’han interessat per participar-hi aquest 2020 i que

                hem rebut i atès als Ajuntaments i al Consell Comarcal.

 

5.Exigir al Servei d’Ocupació de Catalunya la reconsideració de la priorització dels fons per a l’anualitat 2020 i la seva compensació en anualitats

posteriors d’aquest o altres marcs i programes.

 

6.Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a promoure totes les accions necessàries per prioritzar la destinació de fons a

programes destinats al col·lectiu jove, i a interpel·lar la conferència

                sectorial i les instàncies europees a l’hora de consolidar línies de finançament estable en els seus compromisos amb les persones joves.

 

7.Traslladar aquesta moció al Servei d’Ocupació de Catalunya i al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Aquesta moció la subscriu el grup municipal del PSC
 

 

 

VOTACIÓ:

 

S’aprova per:

 

A favor: 20 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

Cs2

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

Abstencions: 5 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

ERC-AM5
 
 

010. Moció en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre

     Intervencions
 
Un nou judici polític, i una nova sentència que no hauria de ser, aquest cop contra l’exalcalde d’Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions

Institucionals i Transparència, Bernat Solé. Una nova mostra de la interferència judicial cap a l’àmbit polític i que, a més, es dona en ple procés

electoral sent el conseller Solé el responsable d’organitzar les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Es tracta, doncs, d’una interferència

també en el procés electoral que hi ha en marxa.

 

El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la ciutadania les eines per poder votar el 1 d’octubre, quan era

alcalde d’Agramunt, no és l’únic alcalde o alcaldessa del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és el primer que rep una sentència, que

és desproporcionada i una nova mostra del segrest de la política catalana en mans del sistema judicial. Ens trobem davant una nova ingerència de

venjança, i ens reafirmem en el convenciment que votar no pot ser mai delicte. Ens trobem davant un nou episodi de la causa general contra

l’independentisme que suposa, una vegada més, i malauradament, una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades,

represaliades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives.

 

Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el conflicte polític català és el del diàleg i l’acord. I que és imprescindible

aprovar una Llei d’Amnistia per posar immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques, tancades a la presó sense haver comès cap

delicte, tancar les causes obertes contra totes les persones represaliades, i fer possible el retorn de les persones exiliades, procés que ha d’acabar

indiscutiblement en un referèndum pactat sobre la independència de Catalunya. I reafirmem, així mateix, que l’exercici al dret d’autodeterminació

és l’instrument que necessitem per donar la paraula al poble i decidir democràticament i de forma lliure el futur del nostre país.

 

Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment independentista, tornem a reiterar el suport a totes les persones

represaliades pel procés polític, i a insistir que, malgrat ho intentin, res l’aturarà.

 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents acords:
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S'acorda:

PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat

de desobediència greu quan era alcalde l’1 d’octubre de 2017.

 

SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general independentista, reclamar la fi de tots els processos

judicials oberts al respecte, i exigir la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades.

 

TERCER. Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució del conflicte.

 

QUART. Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les

Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual

resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.

 

CINQUÈ. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via per solucionar el conflicte polític és la de la política, el diàleg i

l’acord.

 

SISÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del govern de l’Estat espanyol, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la

seva presidència, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats, així com a les entitats municipalistes.
 

 

 

VOTACIÓ:

 

Es rebutja per:

 

En contra: 16 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

Cs2

Reg. no adsc.1

 

A favor: 7 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

ERC-AM5

PODEM-EU i A2

 

Abstencions: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

SBeC-ECG2
 
 

011. Moció per reduir l'IVA i les tarifes dels subministraments d'electricitat i gas per a ús de particulars, autònoms i PYMES.

     Intervencions
 
El incremento del consumo eléctrico en los hogares españoles, potenciado por la Borrasca “Filomena”, por las cuarentenas sanitarias, los

confinamientos selectivos y un toque de queda que obliga a las familias españolas a permanecer durante muchas horas en sus domicilios, ha

hecho subir los precios de la factura eléctrica al consumidor final un 27%; alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) con la tarifa

regulada (PVPC), frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020.

 

Esta subida desproporcionada del precio de la electricidad supone un golpe más a las familias, autónomos y PYMES que deben hacer frente a

estos costes fijos, aun cuando se encuentran en una situación de reducción de sus ingresos o sin ellos.

 

España tiene una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea, lo que supone no sólo una importante carga para los bolsillos de

nuestros ciudadanos, sino que también erosiona la competitividad de nuestras empresas.

 

Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no relacionados directamente con el suministro:

 

— Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21% para los consumidores peninsulares.

— Impuesto sobre la Electricidad: una imposición creada con el objeto de evitar que

los PGE asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que, como ya denunció el
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GP Ciudadanos, actualmente se usa para la financiación autonómica.

— Tasa Municipal del 1,5%.

— Impuesto a la generación eléctrica: todos los generadores sin discriminación pagan un 7% de sus ingresos para el sostenimiento de los costes

del sistema.

— Tasa hidroeléctrica: 25,5%, similar al anterior que sólo aplica a las centrales hidroeléctricas, que pagan esta cantidad además del 7% anterior.

— Tasas nucleares: incluyen impuesto por combustible nuclear gastado (2.190 €/kg) y por generación de residuos (6.000 €/m3 para los de media y

baja actividad y 1.000 €/m3 para los de muy baja actividad) a sumar al 7% de generación eléctrica.

— Costes extrapeninsulares: el recargo que pagan los consumidores para poder ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional

(tanto Península como islas y Ciudades Autónomas). Este coste se imputa en los peajes en una mitad de su cuantía total y en los PGE la mitad

restante, suponiendo un total de 1.000 millones de euros anuales.

— Fomento de las energías renovables: la financiación de las energías renovables introducidas durante las dos últimas décadas y que en muchos

países se asume desde los PGE. Este coste se imputa en los peajes de la factura y actualmente supone un gasto corriente de unos 7.000 millones

de euros anuales.

 

Junto a la gravísima crisis sanitaria, la pandemia ha provocado en nuestro país la mayor recesión económica desde la guerra civil (Cinco Días-EL

País economía 26/12/2020), que ha llevado al Banco de España a prever que el 10% de las empresas de nuestro país se verán obligadas a echar

el cierre en las próximas fechas. Ya en octubre, antes de que nos azotara la tercera ola de la pandemia, la CEPYME avanzaba que la mitad

(50,5%) de las PYMES españolas veían amenazada su supervivencia por la crisis económica derivada de las restricciones sanitarias (Cinco días –

El País Economía- 19/10/2020). Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) alertaba el pasado

noviembre de que unos 600.000 autónomos se encontraban en riesgo de cierre (El Periódico 28/10/2020).

 

Estas previsiones se hacen patentes en el dramático incremento de las cifras del paro, 7242.532 personas se sumaron a la lista de desempleados

durante el año 2020, la mayor subida del desempleo desde 2009.

 

Pese a la situación excepcional, las PYMES, autónomos y los ciudadanos deben enfrentarse a unos costes fijos que deben asumir

independientemente de sus ingresos, como es el coste de la electricidad. Al inicio de la pandemia y con el objetivo de aminorar el impacto negativo

que estos costes fijos podrían tener sobre estos consumidores finales, varias empresas distribuidoras apostaron por permitirles disminuir su

potencia contratada, aunque no hubieran transcurrido los 12 meses desde el último cambio técnico realizado. De este modo se podría ajustar la

carga de gasto corriente, especialmente de PYMES y autónomos, con sus necesidades de consumo reales ante una caída de la actividad.

 

Siguiendo esta iniciativa, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito

social y económico para hacer frente al COVID-19, generalizó esta posibilidad de forma temporal y hasta la finalización del estado de alarma que

se inició mediante R. D. 463/2020, de 14 de marzo de 2020 y finalizó, tras sucesivas prórrogas, el 21/6/2020.

 

Decretado el segundo estado de alarma (en fecha 25 de octubre de 2020 y prorrogado por 6 meses a partir del 9 de noviembre de 2020), la

borrasca ‘Filomena’ ha impactado de forma desproporcionada en el consumo eléctrico, incrementando exponencialmente la demanda de

electricidad y elevando los precios el mencionado 27%. Ante esta situación puntual y en aras a prevenir otras situaciones excepcionales que

puedan producirse en un futuro,  sería deseable valorar, aunque sea de forma puntual y mientras dure la situación extraordinaria que la produzca,

la reducción de otros costes del suministro eléctrico, como la doble imposición que existe en relación al Impuesto sobre la Electricidad, que forma

parte de la base imponible del IVA aplicable en las facturas, una situación análoga en el caso del Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA aplicable

en la factura del gas.

 

Por otro lado, y con la finalidad de reducir el impacto de la factura del consumo eléctrico en los usuarios finales, se plantea al Gobierno del Estado

la necesidad de aplicar un tipo reducido de IVA a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad. Esta medida pretende limitar la

pérdida de tejido productivo, pero también la reincidencia de situaciones de vulnerabilidad por la imposibilidad de hacer frente al pago de las

facturas y el consecuente corte del suministro eléctrico.

 

Por todo ello, el Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sant Boi propone la adopción de los siguientes acuerdos:
 
 

  
 

  

 

S'acorda:

PRIMERO. – INSTAR al Gobierno de España a que elabore con carácter urgente un Plan de Garantía de Suministros Básicos dirigida a prevenir,

detectar e intervenir ante situaciones de carencias en el acceso al servicio de los suministros básicos (luz, gas, agua) por parte de las familias y

autónomos y que contemple, para situaciones excepcionales, ayudas económicas directas para dichos colectivos en situación de vulnerabilidad

para financiar los costes de los suministros básicos

 

SEGUNDO. – INSTAR al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a que impulsen, entre otras, las

siguientes medidas:

a) Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, excluyendo los impuestos de electricidad e hidrocarburos
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respectivamente, de la base imponible del IVA, lo que disminuirá la factura eléctrica a las familias y empresas españolas.

b) Establecer un tipo de IVA reducido (10%) para las facturas de agua, energía eléctrica y gas natural; lo que disminuirá el coste total del

consumidor final, haciendo más competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los de nuestros socios europeos.

 c) Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los

elementos que determinan su coste actual (primas a las energías renovables, compensación de costes extrapeninsulares, amortización de la

deuda por déficit tarifario, etc.) para que los consumidores no tengan que soportar los que no están asociados al coste de la generación y

distribución de la electricidad.

d) Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y

familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno.

 

TERCERO.- INSTAR al Gobierno de la Generalitat a que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133.1.a) y b), del Estatuto de Autonomía,

ejecute las actividades de inspección y control de todas las instalaciones de producción, almacenaje, transporte y distribución de energía ubicadas

en territorio de nuestra Comunidad, asegurando la óptima prestación de los servicios a hogares y empresas de la provincia de Barcelona.

 

CUARTO. - Trasladar estos ACUERDOS a los Grupos Políticos con representación en el Congreso de los Diputados, Gobierno de España y al

Govern de la Generalitat de Catalunya.
 

 

 

VOTACIÓ:

 

Es rebutja per:

 

En contra: 18 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals:

 

PSC-CP13

SBeC-ECG2

PODEM-EU i A2

Reg. no adsc.1

 

A favor: 2 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

Cs2

 

Abstencions: 5 vots dels regidors presents pertanyents al grup municipal:

 

ERC-AM5
 

 

Part de Control
 

     Intervencions
 
Precs i Preguntes
 

Donar compte de decrets
 

1.- Es dona compte del decret núm AAL200103 de data 22 de desembre de 2020, que a continuació es transcriu íntegrament:

 

“L'òrgan interventor elaborarà, amb caràcter anual i en ocasió de l'aprovació del compte general, l'informe resum dels resultats del control intern

que assenyala l'article 213 del  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes

Locals.

 

L'informe resum es remetrà al Ple, a través de l’Alcaldessa  i a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en el curs del primer

quadrimestre de cada any, i contindrà els resultats més significatius derivats de les  actuacions de control financer i de funció interventora dutes a

terme l'exercici anterior.

 

Tal i com s’estableix a l’article 37 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del

Sector Públic Local, l’Alcaldessa de la corporació formalitzarà un pla d'acció que determini les mesures que cal  adoptar per tal d'esmenar les

debilitats, deficiències, errors i els incompliments que es posin de manifest a l'informe resum abans esmentat.

 

Vist l’informe de data 26 d’abril de 2020 de resum de control intern emès per la Intervenció de l’Ajuntament de Sant Boi, del qual es va donar

compte al Ple celebrat el 30 d’abril de 2020.
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Vist l'informe de data 21 de desembre de 2020 emès pel Cap del Gabinet d'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

 

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 21/12/2020

 

D'acord amb les facultats i les competències conferides a l'alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim

local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

 

Acord

 

PRIMER: Aprovar el Pla d’Acció en què es determinen les mesures a adoptar per subsanar les debilitats, deficiències, errors  que es van posar de

manifest en l’informe resum de control intern de l’any 2019 realitzat per la Interventora i atendre les recomanacions recollides.

 

SEGON: Donar compte al Ple de l’Ajuntament del contingut del present Decret d’aprovació del Pla d’Acció."

 

 

2.- Es dona compte del decret núm AP40210023 de data 26 de gener de 2021, que a continuació es transcriu íntegrament:

 

“L'article 31 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el régim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local,

estableix que l'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla Anual de Control Financer que recollirà les actuacions de control permanent i auditoria

pública a realitzar durant l'exercici.

 

El Pla Anual de Control Financer inclourà totes aquelles actuacions les quals la realització per l'òrgan interventor derivi d'una obligació legal i les

que anualment es seleccionin sobre la base d'un anàlisi de riscos consistents amb els objectius que es pretenguin assolir, les prioritats establertes

per a cada exercici i els mitjans disponibles.

 

Per aquest motiu, la Intervenció municipal ha elaborat els Plans Anuals de Control Financer per als exercicis 2020 i 2021, que conté totes les

actuacions de control financer a dur a terme durant els dos exercicis.

 

En relació al Pla corresponent a l'exercici 2020, el seu àmbit temporal abarca fins el 15 d'abril de 2021.

 

Les actuacions dutes a terme en els respectius plans formaran part de l'informe resum de control intern dels respectius exercicis.

 

D'acord amb el decret esmentat, el Pla Anual de Control Financer elaborat serà remès a efectes informatius al Ple.

 

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/01/2021

 

D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment pel/s decret/s número  AALB190021  de data  02/07/2019  publicat/s al BOP

18/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest ponent per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de

Llobregat,   

 

Acord:

 

Primer.- Restar assabentat de l'elaboració dels Plans Anuals de Control Financer per als exercicis 2020 i 2021 per part de la Intervenció municipal.

 

Segon.- Donar compte del present acord al Ple en la propera sessió que es celebri.”
 

Comunicacions de l'alcaldia
 

Donar compte dels informes
 

 

Informe de Tresoreria i Intervenció relatiu al compliment dels terminis legals de pagament en les operacions comercials d'acord amb la Llei

15/2010, de modificació de la Llei 3/2004.

 

 

 

ENTITAT LOCAL: AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

TRIMESTRE: QUART TRIMESTRE 2020

DATA EMISSIÓ INFORME: 14-GENER-2021

PROPOSTA PLE: GENER-2021
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Les funcionàries que subscriuen, en el exercici de les funcions contemplades en els articles 196 i 204 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de

març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 4 i 5 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel

que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informen:

 

 

 

ANTECEDENTS DE FETS:

 

Amb data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, (BOE 06-07-2010), i el seu articulat és d’importància per afectar als poders

adjudicadors en els terminis de pagament i en el procediment de reclamació de deutes.

 

 

FONAMENTS DE DRET:

 

Articles 4 i Disposició Transitòria Primera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

Articles 3, 4, 5 i 8 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

Articles 198 i 210 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

 

 

INFORME:

 

D’acord amb l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor en data 9 de març de 2018,

l’administració tindrà l’obligació d’abonar l’import de les factures en els 30 dies següents a la seva data d’aprovació per l’òrgan competent. Així

mateix, l’administració tindrà l’obligació d’aprovar les factures dintre dels 30 dies següents a la data efectiva del lliurament dels bens o la prestació

del servei. S’estableix d’aquesta forma un termini de 30+30 dies.

 

En aquest sentit i com a conseqüència de diferents consultes efectuades al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, aquest ens va publicar

una guia amb la finalitat de facilitar l'elaboració dels informes de morositat. Entre d'altres qüestions, s'aclareix i detalla el "dies a quo", per tal de

determinar el període legal de pagament i la data d'inici del còmput. D'acord amb l'esmentada guia, en els Informes de Morositat es computa des

de la data d'entrada de la factura en el registre administratiu, com a resultat, el màxim conforme a la normativa vigent són 60 dies en total

(desglossats en 30 dies des de l'entrada en el registre per a aprovar i 30 dies des de l'aprovació per al pagament efectiu).

 

Per aplicació dels esmentats criteris s’ha obtingut del programa de comptabilitat pública local, que ha precisat ser actualitzat per tal de confeccionar

la informació en els formats requerits, els llistats informàtics que s’acompanyen com a annex, així com el fitxer en format “XML” que es remetrà al

Ministeri d’Economia i Hisenda.

 

És per aquest motiu que, al modificar el mètode de càlcul del període mitjà de pagament, la dada obtinguda per a aquest trimestre, tal i com va

passar a la resta de trimestres dels exercicis 2015 a 2019, no és comparable amb els exercicis anteriors, ja que la base del càlcul són els 60 dies,

diferent a la dels anteriors trimestres que era de 30 dies.

 

Tanmateix, la nostra corporació no esgota el termini de 60 dies legalment disposat i s'intenta abonar l'import de les factures abans del seu

venciment legal, per tal de facilitar la gestió financera dels proveïdors municipals, sempre que sigui possible.

 

La Llei 15/2010, en el seu article quart, apartat 1 imposa a l’Interventor General de l’Estat que confeccioni trimestralment un informe sobre

l’acompliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions de l’Administració General de l’Estat, en una redacció

similar a la que en el seu apartat tercer imposa als Tresorers de les Corporacions Locals.

 

Com a explicació sobre la informació continguda als llistats annexos, s’ha de detallar que a partir del mes de juliol de 2012 s’ha procedit a establir

una freqüència setmanal de pagament, tot i així poden existir diferències en el pagament de certes obligacions si el venciment de les mateixes no

coincideix amb les dates fixes de pagament setmanal, diferències que es materialitzen en alguns dies d’excés o d’avançament en la data de

venciment.

 

 

El detall de la informació continguda als llistats annexos és el següent:

 

- Període mitjà de pagament del quart trimestre de 2020, calculat en base als 60 dies com a període legal de pagament (inclou les pagades dins

del termini legal i les pagades fora del període legal): 33,69 dies per un import de 9.198.486,42 euros.

 

- Interessos de demora pagats durant el quart trimestre de 2020: 0,00 euros

 

- Període mitjà del pendent de pagament al final del quart trimestre de 2020, calculat en base als 60 dies com a període legal de pagament (vençut
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i no vençut): 35,40 dies per un import de 7.595.114,22 euros.

 

 

El present informe s’haurà d’elevar al Ple de la Corporació del mes de gener de 2021 i es materialitzarà la publicació de la documentació annexa,

si s’escau, en compliment de l’article 5, apartat 4, de la Llei 15/2010.

 

 

 

Núria Gatell Martínez                                                                M. Isabel Asensio Boza

La Interventora.          La Tresorera

 

 

Vist i plau

Lluïsa Moret i Sabidó

Alcaldessa
 
 

I com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidència clou la sessió i se n'estén aquesta acta que autoritza la secretaria de la corporació.
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