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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDENCIA RELATIVA
A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 2019
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les facultats
que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, publicats en el
BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència
el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2018, va
acordar aprovar provisionalment la modificació de diverses ordenances fiscals, així com
l’establiment i modificació de determinats tributs municipals, per a la seva vigència a partir
de l’1 de gener de 2018.
VIST que d’acord amb el que es preveu a l’article 17.1 del Text refós de la Llei Reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL),
l’acord d’aprovació, junt amb les referides modificacions de les Ordenances Fiscals i
l’establiment i modificació de determinats tributs, han estat exposades al públic en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament durant un termini de trenta dies, entre el dia 27 de setembre de
2018 i 9 de novembre de 2018, ambdós inclosos, mitjançant la inserció dels respectius
anuncis d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (edició del dia 26 de
setembre de 2018), en el diari El Periódico (edició del dia 26 de setembre de 2018), així com
també en la web municipal.
VIST que en aquest període d’exposició pública s’han presentat escrits d’al·legacions, per
part de:
A. El Sr. Arturo Santiago Portela Fraguela, en qualitat de President de l’ASSOCIACIÓ
SUMEM, en data 10-10-18, registre d’entrada codi E/76519/2018.
B. El Sr. Miguel García del Valle, com a regidor i portaveu del Grup Polític Municipal de
CIUTADANS a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en data 26-10-18, registre
d’entrada codi E/80904/2018.
C. El Sr. Khristian Giménez Marquez, regidor, actuant en nom i representació del Grup
Polític Municipal CUP-POBLE ACTIU d’aquest Consistori, en data 8-11-18, registre
d’entrada codi E/84598/2018.
D. La Sra. Ana González Montes, com a regidora portaveu del GRUP MUNICIPAL ICVEUiA-PIRATES-E a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en data 9-11-18, registre
d’entrada codi E/84919/2018.
VIST l’informe que consta a l’expedient emès pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària i
per la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos, en
relació a les referides al·legacions i que es transcriu en la part que correspon:
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A. Les al·legacions presentades pel Sr. Arturo Santiago Portela Fraguela, en qualitat de
President de l’ASSOCIACIÓ SUMEM, relatives a les Ordenances Fiscals pel 2019, en
síntesi, són les següents:
AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11 REGULADORA DE
LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA
Les al·legacions es refereixen a les tarifes de l’article 9, apartat 2 sobre la “Reserva
d’estacionament en la via pública”, subapartat 2.3 “Reserva d’estacionament permanent per
a persones discapacitades amb mobilitat reduïda: per a cada reserva, al trimestre o fracció
24,25 €”
L’Al·legació 1.- Proposa:
“Proposen modificar el títol del subapartat 2.3:
On diu :
“Reserva d’estacionament permanent per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda”
Hauria de dir:
“Reserva d’estacionament permanent per a persones amb discapacitat amb mobilitat
reduïda”
Consta a l’informe la següent resposta:
Per part de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, s’assenyala que en el cas de les
denominacions referides a les persones que pateixen trastorns físics o mentals hi ha hagut
una evolució evident des dels primers termes. La millor solució seria treure qualsevol
denominació relacionada amb el terme “discapacitat” i, per tant, establir la denominació de
“persones amb mobilitat reduïda”, tal como ja s’estableix a l’Ordenança de Mobilitat del
Municipi de l’Hospitalet.
Per tant, proposem la substitució de l’esmentat títol pel de “Reserves d’estacionament
permanents per a persones amb mobilitat reduïda”.
En conclusió, per tal de millorar la terminologia emprada al títol del subapartat 2.3, es
proposa:
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- Estimar la present al·legació 1, relativa a l’acord del Ple de 25 de setembre de 2018,
d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals, concretament
en:
L’Ordenança Fiscal núm. 2.11 reguladora de la taxa per aprofitament especial de la via
pública, article 9, apartat 2, subapartat 2.3, on s’ha de substituir la denominació del
títol per:
2.3. “Reserves d’estacionament permanents per a persones amb mobilitat reduïda”
L’Al·legació 2.- Proposa:
“Proposem afegir:
- Bonificacions de la taxa de fins el 95 % per a família nombrosa amb ingressos inferiors a
32.000,- Euros anuals.
- Bonificacions de la taxa de fins el 95 % per famílies monoparentals amb ingressos per
unitat inferiors a 18.000,- Euros anuals.
- Bonificacions de fins el 95 % de la taxa per unitats de convivència formades per vídues i
pensionistes amb ingressos inferiors a 10.000.- Euros anuals.
- Bonificació de fins el 95 %de la taxa per persones en situació d’atur.
- En el supòsit de que alguna llei no permetés aplicar alguna d’aquestes bonificacions,
s’establirà un sistema de subvencions equivalent.
Nota: Hem volgut utilitzar la fórmula “fins el 95 %” per deixar marge a que l’Ajuntament
estableixi una taula amb diferents percentatges de bonificacions en funció dels paràmetres
de renda que es considerin oportuns.”
Consta a l’informe la següent resposta:
Cal indicar que les tarifes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic – econòmics
que figuren a l’expedient, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost dels respectius serveis.
S’assenyala per part de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, que segons l’informe
tècnic econòmic de data 9 de maig de 2018, la tarifa vigent per aquest tipus de reserva pel
2019 (TFA 2019) es manté en la quantitat de 24,25 euros, mentre que el preu de mercat,
calculat segons el valor del sol i del valor de l’arrendament més el factor de correcció
d’activitat, resulta ser de 32,27 euros al trimestre, cosa que representa que aquesta reserva
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en la actualitat té una desviació en percentatge respecta del preu de mercat (VAR) d’un
33,08 %.
Per altra banda, l’import d’aquesta taxa representa una tarifa proporcionada i ponderada al
seu dia en funció del fet imposable. A tall d’exemple, si la comparem amb la reserva
d’estacionament estàndard d’ambulància, representa una reducció o bonificació del 81 %
respecta d’aquesta, que té assignada una taxa de 130,35 euros al trimestre (8,69 euros per
5 metres lineals/mensual per 3 mesos – subapartat 2.1. de les tarifes-).
Per tant, pel que fa a la proposta de modificació esmentada a l’al·legació, per tal d’establir
bonificacions, assenyala l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, que no és donen els
fonaments per tal de justificar l’aplicació d’aquests beneficis fiscals en el sentit proposat pel
sol·licitant.
Quan a la proposta, de si no es poden regular bonificacions, establir subvencions, s’ha
d’indicar que la normativa de les subvencions de l’Ajuntament no és objecte de regulació en
les Ordenances Fiscals, sinó que ha de seguir-se el procediment previst a la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS) i al capítol I del Títol III del Reglament
d’obres i serveis (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, així com a la vigent
Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat.
En conclusió, les quotes de les taxes s’estableixen d’acord amb els informes tècnic –
econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost del servei i, pel que fa a la regulació de les subvencions, no és
objecte de regulació a les Ordenances Fiscals, motius pels quals es proposa la
desestimació de la present reclamació.

B. Les al·legacions presentades pel Sr. Miguel García del Valle, com a regidor i portaveu del
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, relatives a
les Ordenances Fiscals pel 2019, es refereixen a les Ordenances fiscals 1.01 i 2.18, i, en
síntesi, són les següents:
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
Contingut en síntesi de l’al·legació:
“Proposen que l’apartat tercer de l’article 10.3, relatiu a la quota i tipus de gravamen, quedi
redactat definitivament en el següent sentit:
ARTICLE 10. Quota i tipus de gravamen
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Modificació de l’apartat 3 de l’article que passa a tenir el redactat següent:
“1.(...)
2.(...)
3. El tipus de gravamen serà, amb caràcter general, el 0,812955 % als béns de naturalesa
urbana i el 0,43 % per als béns de naturalesa rústica.”
Consta a l’informe la següent resposta:
L’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal de l’IBI per al 2019, rebaixa
en un 1,5 % el tipus de gravamen de caràcter general aplicable als béns de naturalesa
urbana, establert a l’article 10, apartat 3, fixant el tipus de gravamen en el percentatge de
0,8213 %.
Cal indicar que, en general, l’ordenació de tributs, així com l’establiment dels tipus impositius
dels mateixos, s’emmarca dins de la potestat tributària i reglamentària de les entitats locals,
i, es desenvolupa d’acord amb el principi constitucional de l’autonomia financera d’aquestes
entitats locals.
L’exercici d’aquestes potestats forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que,
dins els límits establerts a l’article 72 del TRLRHL, pot establir la pressió fiscal que sigui més
convenient als interessos municipals.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar la present
al·legació.
II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18 REGULADORA
DE LA TAXA PER L’ELABORACIÓ DE DOCUMENTS PROPOSTA D’INFORMES
D’ARRELAMENT SOCIAL, D’INTEGRACIÓ SOCIAL, D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE
PER REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA.
Contingut en síntesi de l’al·legació:
“ Que el Parlament de Catalunya, mitjançant Resolució 17/XI de març de 2016, sobre la
Situació d’Emergència Social, la Reactivació Econòmica, la Gestió Pública i la Necessitat
d’una Resposta Institucional (BOPC82 de 16 de març de 2016);va acordar: “Suprimir les
taxes establertes per la Generalitat per als informes d’arrelament que en depenen, i instar la
resta d’administracions a adoptar la mateixa mesura de facilitació dels tràmits d’estrangeria”.
Que en el seguiment i valoració global de la aplicació de la citada Resolució 17/XI, de 26 de
març de 2016, realitzada el 29 de setembre de 2017, es conclou:
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“La Llei de mesures fiscals i financeres que acompanya els pressupostos 2017 ha inclòs
(com ja s’havia fet en la mateixa proposta de llei d’acompanyament dels pressupostos 2016)
l’eliminació de les taxes vinculades als informes d’arrelament i integració social.
Aquesta supressió de taxes és vigent des del dia 1 d’abril de 2017 i ha deixat només la taxa
pels informes de reagrupament familiar, INF01 i INF04, en 38,22€ suprimint les dels
informes INF02 i INF03”
Per tot això, proposem:
1.- La modificació de l’article 2 de l’Ordenança Fiscal 2.18: Fet imposable; suprimint l’apartat
a) documents proposta d’informes d’arrelament i integració social.
2.- La supressió, en el marc de l’article 6, de la Tarifa relativa a: Documents proposta
d’informe d’arrelament i integració social.
6. Tarifes, apartat primer de l’article 4 (Bonificacions) i la inclusió d’un nou subapartat
identificat amb la lletra g); quedant redactat definitivament en el següent sentit:
Per això proposem que la següent redacció definitiva de l’Ordenança Fiscal 2.18, en relació
al Fet imposable (article 2) i la Tarifa (article 10):
“ARTICLE 2: Fet imposable
Modificació de l’article 2 “Fet imposable”, que passa a tenir el redactat següent:
“Elaboració dels documents proposta d’informes
El fet imposable de la taxa és determinat per la realització de l’activitat administrativa
desenvolupada amb motiu de la tramitació dels documents proposta d’informes que
s’expedeixin des de la Regidoria de Benestar Social.
La realització de les activitats administratives que constitueixen el fet imposable són les
següents:
a) Documents proposta d’informe municipal d’adequació de l’habitatge per reagrupament
familiar incloses renovacions
Supòsits de no subjecció
El subjecte passiu no estarà subjecte al pagament de la taxa d’emissió d’un nou document
proposta de l’informe d’arrelament o d’integració social, quan s’hagi emès un document
proposta amb resultat positiu a la ciutat de l’Hospitalet dins del termini d’1 any des de la data
de l’emissió del primer document proposta”
ARTICLE 6
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Modificació de l’article 6 “Tarifes” per tal d’establir unes diferents tarifes i reduïdes, que
passa a tenir el redactat següent:
“Tarifes per l’elaboració de documents proposta d’informes
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de
tarifes següent:
Tarifa
Euros
1. Document proposta d’informe d’adequació de l’habitatge per 55”
reagrupament familiar, incloses renovacions. Per document proposta
Consta a l’informe la següent resposta:
Cal assenyalar que les tarifes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècniceconòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posa de manifest la previsible cobertura
del cost dels respectius serveis.
Per part de l’Àrea de Benestar i Drets socials s’assenyala que per a la realització del servei
són necessaris els mitjans tècnics i les infraestructures suficients per poder atendre, en
condicions adients, a les persones beneficiàries. Aquests requeriments suposen uns costos
considerables per a l’Administració local. De fet, l’aportació de l’usuari o percentatge de
cobertura del cost del servei és només del 22,7 %.
Pel que fa a la referència respecte que la Generalitat no cobra l’emissió dels informes
d’arrelament social, s’ha d’indicar que tota l’activitat d’atenció al públic, revisió de la
documentació, la valoració prèvia i el document proposta, és a dir, tota la tramitació per fer
els informes, la realitzen les administracions locals. La Generalitat únicament emet la
resolució de l’expedient. En conseqüència, no es pot comparar la despesa delegada a les
administracions locals amb la despesa de la Generalitat.
A més a més, es pot assenyalar que en relació a l’habilitació legal per a l’establiment
d’aquesta taxa, el Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet, en el seu dictamen de 4
de setembre de 2018, que figura incorporat a l’expedient, com a previ i preceptiu a aquesta
modificació, en aplicació de l’art. 137.1.b) de la LRBRL, informa favorablement, l’exacció a la
que fa referència la modificació, efectuant un anàlisi exhaustiu de la normativa que dóna lloc
a l’emissió dels documents o informes proposta.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècniceconòmics, en el qual es posa de manifest la previsible cobertura del servei, i, d’acord
amb el què s’ha exposat, són els motius pel quals es proposa desestimar la present
al·legació.
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C. Les al·legacions presentades pel Sr. Khristian Giménez Marquez, actuant en nom i
representació del Grup Municipal CUP-POBLE ACTIU d’aquest Consistori, relatives a les
Ordenances Fiscals pel 2019, es refereixen a les Ordenances fiscals 2.11 i 2.18, i, en
síntesi, són les següents:
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11 REGULADORA
DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA
Contingut en síntesi de l’al·legació A:
“(...)
Demanem:
A) Eradicar del redactat l’expressió persones discapacitades amb mobilitat reduïda i ser
canviada per: “persones amb mobilitat reduïda”, o persones amb diversitat funcional i
mobilitat reduïda” o com a última opció “persones amb diversitat”. El criteri que defensa
aquesta al·legació, és expressar que totes les entitats que treballen temes de discapacitat,
han posat l’èmfasi en mai assignar la categoria de discapacitada a una persona. Les
persones som diverses i a totes ens acompanya alguna mena de discapacitat. En entendre
que, dins del llenguatge administratiu i normatiu de qualsevol institució, com és el cas d’un
Ajuntament, ha de ser inclusiu i respectuós, més encara quan un document com aquestes
ordenances s’adrecen a la ciutadania com a regles de convivència.”
Consta a l’informe la següent resposta:
Tanmateix com en l’anterior al·legació presentada pel Sr. Portela Fraguela, president de
l’Associació SUMEM, s’indica que per part de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
s’assenyala que en el cas de les denominacions referides a les persones que pateixen
trastorns físics o mentals hi ha hagut una evolució evident des dels primers termes. La millor
solució seria treure qualsevol denominació relacionada amb el terme “discapacitat” i, per
tant, establir la denominació de “persones amb mobilitat reduïda”, tal como ja s’estableix a
l’Ordenança de Mobilitat del Municipi de l’Hospitalet.
Per tant, proposem la substitució de l’esmentat títol pel de “Reserves d’estacionament
permanents per a persones amb mobilitat reduïda”.
En conclusió, per tal de millorar la terminologia emprada al títol del subapartat 2.3, es
proposa:
- Estimar la present al·legació A), relativa a l’acord del Ple de 25 de setembre de 2018,
d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals, concretament
en:
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L’Ordenança Fiscal núm. 2.11 reguladora de la taxa per aprofitament especial de la via
pública, article 9, apartat 2, subapartat 2.3, on s’ha de substituir la denominació del
títol per:
2.3. “Reserves d’estacionament permanents per a persones amb mobilitat reduïda”
Contingut en síntesi de l’al·legació B:
“B) Modificar l’apartat 2.3 que ara mateix diu: “Reserves d’estacionament permanents per a
persones discapacitades amb mobilitat reduïda. Amb 24,25 euros d’import per fracció o
trimestre. (...)
Sol·licitem:
Modificar el redactat relatiu a la tarifa perquè sigui gratuïta i modificar la fracció perquè
aquesta sigui anual i no trimestral, donat que afecta a un lloc tan estable com el domicili de
cada persona que demana aquesta reserva de placa d’aparcament reservat.”
Consta a l’informe la següent resposta:
S’assenyala per part l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, que a l’empara de la
normativa (articles 20 i 57 del RDLeg. 2/2004), les entitats locals poden establir taxes per
qualsevol supòsit d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, i en
particular, per les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu.
Cal indicar que les tarifes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic – econòmics
que figuren a l’expedient, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost dels respectius serveis.
L’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, indica que, segons l’informe tècnic econòmic de
data 9 de maig de 2018, la tarifa vigent per aquest tipus de reserva pel 2019 (TFA 2019) es
manté en la quantitat de 24,25 euros, mentre que el preu de mercat, calculat segons el valor
del sol i del valor de l’arrendament més el factor de correcció d’activitat, resulta ser de 32,27
euros al trimetre, cosa que representa que aquesta reserva en la actualitat té una desviació
en percentatge respecta del preu de mercat (VAR) d’un 33,08 %.
Per altra banda, l’import d’aquesta taxa representa una tarifa proporcionada i ponderada al
seu dia en funció del fet imposable. A tall d’exemple, si la comparem amb la reserva
d’estacionament estàndard d’ambulància, representa una reducció o bonificació del 81 %
respecta d’aquesta, que té assignada una taxa de 130,35 euros al trimestre (8,69 euros per
5 metres lineals/mensual per 3 mesos – subapartat 2.1. de les tarifes-).
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En relació a la sol•licitud de modificar la fracció perquè aquesta sigui anual en lloc de
trimestral, atès que està relacionada amb l’estabilitat inherent al domicili habitual, s’ha de dir
que, en el cas de la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, l’article
11 d’aquesta Ordenança Fiscal núm. 2.11 reguladora de la taxa per aprofitament especial de
la via pública, estableix que el pagament s’efectuarà per anys naturals mitjançant el padró o
matrícula corresponent, cosa que ve a recollir el caràcter d’estabilitat associat a aquest
aprofitament especial. A més a més, el fet que la tarifa estigui fixada per trimestres, en lloc
de ser anual, coincideix amb el fet que a l’hora de causar alta o baixa per inici o cessament
en l’aprofitament, el pagament de la tarifa es pot prorratejar per trimestres naturals [article
12.1.a) i b)].
En conclusió, les quotes de les taxes s’estableixen d’acord amb els informes tècnic –
econòmics, en els quals es posa de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost del servei, i d’acord amb el què s’ha exposat, són els motius pels
quals es proposa la desestimació de la present reclamació.
II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18 REGULADORA
DE LA TAXA PER L’ELABORACIÓ DE DOCUMENTS PROPOSTA D’INFORMES
D’ARRELAMENT SOCIAL, D’INTEGRACIÓ SOCIAL, D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE
PER REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA.
Contingut en síntesi de l’al·legació
“Atesa la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emergència social,
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional de
març de 2016, a la qual es recull a l’apartat XII de regulació d’estrangers:
(...)
e) Suprimir les taxes establertes per la Generalitat, als informes d’arrelament que en
depenen, i instar a la resta d’administracions a adoptar la mateixa mesura de facilitació dels
tràmits d’estrangeria.
(...)
Atès que l’obligatorietat dels informes demanats és contrària al fonament legal que permet a
l’administració pública cobrar unes taxes en concepte de prestadors de serveis:
Essent els articles 20 i 57 del TRLRHL, aprovat per RDLeg. 2/2004, els fonaments legals de
les ordenances de caire fiscal o amb cobrament de taxes. I tenint en compte que l’article 20.
Fet imposable, diu (...)
Per tant, l’objecte de la present al·legació és posar en qüestió que els subjectes passius
siguin els que es beneficiïn (...) Aquest és part d’una obligatorietat administrativa per tal,
simplement, de regular la situació administrativa de la persona (...).
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Atesa la manca de justificació pública dels imports relatius assignats a les taxes i a la seva
modificació, essent impossible verificar des de la documentació que acompanya a l’acord
aprovat al Ple de setembre 2018 on es va sotmetre a la seva aprovació inicial, el compliment
del principi d’equivalència i equilibri respecte al cost del servei.
Degut amb totes aquestes raons de base jurídica i legal, i ateses les demandes de
nombroses persones d’origen estranger que viuen a l’Hospitalet, en sentir-se discriminades
pel seu origen en aquest tràmit administratiu respecte a les seves veïnes; i discriminades
econòmicament també, respecte a altres persones en la seva mateixa situació però que
viuen a Barcelona, per exemple,
Sol·licitem:
La derogació de l’ordenança 2.18 o en el seu defecte que totes les taxes passin a ser
gratuïtes, garantint així que no existeixin elements de discriminació econòmica per l’origen
de procedència de les veïnes i veïns de l’Hospitalet en la seva relació amb l’administració en
tràmits d’obligat compliment.”
Consta a l’informe la següent resposta:
Cal assenyalar que les tarifes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècniceconòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posa de manifest la previsible cobertura
del cost dels respectius serveis. Per tant, aquests informes tècnic- econòmics estan i
formen part de tota la documentació que acompanya a l’acord aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de data 25 de setembre de 2018.
Per part de l’Àrea de Benestar i Drets socials s’assenyala que per a la realització del servei
són necessaris els mitjans tècnics i les infraestructures suficients per poder atendre, en
condicions adients, a les persones beneficiàries. Aquests requeriments suposen uns costos
considerables per a l’Administració local. De fet, l’aportació de l’usuari o percentatge de
cobertura del cost del servei és només del 22,7 %.
Pel que fa a la referència respecte que la Generalitat no cobra l’emissió dels informes
d’arrelament social, s’ha d’indicar que tota l’activitat d’atenció al públic, revisió de la
documentació, la valoració prèvia i el document proposta, és a dir, tota la tramitació per fer
els informes, la realitzen les administracions locals. La Generalitat únicament emet la
resolució de l’expedient. En conseqüència, no es pot comparar la despesa delegada a les
administracions locals amb la despesa de la Generalitat.
Tanmateix, cal indicar que, en general, l’ordenació de tributs, s’emmarca dins de la potestat
tributària i reglamentària de les entitats locals, i, es desenvolupa d’acord amb el principi
constitucional de l’autonomia financera d’aquestes entitats locals.
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A més a més, es pot indicar que, en relació a la manca d’habilitació legal per a l’establiment
d’aquesta taxa, cal assenyalar que el Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet, en el
seu dictamen de 4 de setembre de 2018, que figura incorporat a l’expedient, com a previ i
preceptiu a aquesta modificació, en aplicació de l’art. 137.1.b) de la LRBRL, informa
favorablement, l’exacció a la que fa referència la modificació, efectuant un anàlisi exhaustiu
de la normativa que dóna lloc a l’emissió dels documents o informes proposta.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècniceconòmics, en el qual es posa de manifest la previsible cobertura del servei, i, d’acord
amb el què s’ha exposat, són els motius pel quals es proposa desestimar la present
al·legació.

D. Les al·legacions presentades per la Sra. Ana Gonzalez Montes, regidora del grup
municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, relatives a les
Ordenances Fiscals pel 2019, que en síntesi, són les següents:
AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18 REGULADORA DE
LA TAXA PER L’ELABORACIÓ DE DOCUMENTS PROPOSTA D’INFORMES
D’ARRELAMENT SOCIAL, D’INTEGRACIÓ SOCIAL, D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE
PER REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA.
Contingut de l’al·legació:
“Art. 7
Afegir al final del punt “Si la persona passiva, previ informe de serveis social, no disposa de
capacitat econòmica suficient, no abonarà aquesta taxa”
Consta a l’informe la següent resposta:
Per part de l’Àrea de Benestar i Drets Socials s’indica que els serveis socials no poden
determinar la capacitat econòmica dels subjectes passius de la taxa de referència, tota
vegada que es tracte de persones, les dades fiscals de les quals, no consten a les bases de
dades de la Hisenda Estatal. Es tracte d’un col·lectiu on hi ha persones sense permís de
residencia ni de treball. La competència dels serveis socials es circumscriu en la intervenció
en situacions de vulnerabilitat que no sempre estan relacionades amb la manca d’ingressos.
Cal assenyalar que les tarifes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic –
econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posa de manifest la previsible cobertura
del cost dels respectius serveis.
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A més a més, es pot indicar que, en relació a l’habilitació legal per a l’establiment d’aquesta
taxa, cal assenyalar que el Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet, en el seu
dictamen de 4 de setembre de 2018, que figura incorporat a l’expedient, com a previ i
preceptiu a aquesta modificació, en aplicació de l’art. 137.1.b) de la LRBRL, informa
favorablement, l’exacció a la que fa referència la modificació, efectuant un anàlisi exhaustiu
de la normativa que dóna lloc a l’emissió dels documents o informes proposta.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècniceconòmics, en el qual es posa de manifest la previsible cobertura del servei, i, d’acord
amb el què s’ha exposat, així com també en relació a la impossibilitat de la
determinació de la capacitat econòmica dels subjectes passius, són els motius pel
quals es proposa desestimar la present al·legació.
VIST que per part de l’Òrgan de Gestió Tributària s’ha emès informe, que consta a
l’expedient, relatiu a l’existència d’un error material en la modificació de l’Ordenança Fiscal
núm. 1.05 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, concretament en la
modificació de l’article 6, apartat 8, tota vegada que s’ha modificat només el contingut del
paràgraf 5 punt c), quan s’havia de fer exactament la mateixa modificació també en el
contingut del paràgraf 3 punt d) del mateix apartat 8 i article 6.
ATÈS que en aplicació de l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i de l’article 220 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, és procedent esmenar aquest error material, per
incloure el text que s’ha aprovat provisionalment en l’acord de 25 de setembre de 2018 i, en
conseqüència:
Modificar l’apartat d) del paràgraf 3, de l’apartat 8, de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal
núm. 1.05 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que passa a
tenir el redactat següent:
“En el supòsit núm. 2 Certificació d’entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el Registre de Clubs, Associacions
i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya,
que certifiqui i asseguri que els vehicles reuneixen els requisits necessaris per ser
considerats d’interès històric”
ATÈS que l’òrgan competent per resoldre les al·legacions presentades i per adoptar l’acord
d’aprovació definitiu és el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 17.3 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL).
VIST l’informe jurídic i la documentació que integra aquest expedient.
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VIST l’informe de la Secretària General del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
de data 29 de novembre de 2018.
El Ple, a proposta del Tinent/de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS formulades per part del Sr.
Arturo Santiago Portela Fraguela, en qualitat de President de l’ASSOCIACIÓ SUMEM, i, el
Sr. Khristian Giménez Marquez, regidor, actuant en nom i representació del Grup Polític
Municipal CUP-POBLE ACTIU d’aquest Consistori, relatives a les modificacions de la
següent Ordenança Fiscal per l’exercici 2019, aprovada amb caràcter provisional pel Ple
Municipal, en sessió celebrada en data 25 de setembre de 2018:
- La modificació del redactat del títol del subapartat 2.3, de l’apartat 2 de l’article 9 de
l’Ordenança Fiscal núm. 2.11 reguladora de la taxa per aprofitament especial de la via
pública.
SEGON.- RECTIFICAR la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2.11 reguladora de la
taxa per aprofitament especial de la via pública pel 2019, que figura a l’acord del Ple
Municipal, adoptat en sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2018, d’aprovació
provisional, amb el següent contingut:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11 REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT
ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA
- Rectificar el títol del subapartat 2.3, de l’apartat 2 de l’article 9, amb el redactat següent:
“2.3. Reserves d’estacionament permanents per a persones amb mobilitat reduïda”

TERCER.- DESESTIMAR:
1) Les al·legacions formulades a les Ordenances fiscals per part de:
- El Sr. Miguel García del Valle, com a regidor i portaveu del Grup Polític Municipal de
CIUTADANS a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
- La Sra. Ana González Montes, com a regidora portaveu del GRUP MUNICIPAL ICV-EUiAPIRATES-E a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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2) La resta de les al·legacions formulades a les Ordenances fiscals per part de:
- El Sr. Arturo Santiago Portela Fraguela, en qualitat de President de l’ASSOCIACIÓ
SUMEM.
- El Sr. Khristian Giménez Marquez, regidor, actuant en nom i representació del Grup Polític
Municipal CUP-POBLE ACTIU d’aquest Consistori.
Totes aquestes al·legacions relatives als acords aprovats amb caràcter provisional de les
modificacions de les Ordenances Fiscals, així com l’establiment i les modificacions dels
tributs pel 2019, adoptats pel Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 25 de setembre de
2018, amb les motivacions de la desestimació de les al·legacions, de conformitat amb els
fonaments continguts en els apartats anteriors d’aquest informe i que figuren a la part
expositiva del propi acord.
QUART.- ESMENAR els errors materials continguts al primer apartat de la part dispositiva
de l’acord del Ple de 25 de setembre de 2018, d’aprovació provisional de la modificació de
les Ordenances fiscals, així com l’establiment i modificació dels tributs pel 2019, incloent el
següent redactat:
Modificació del punt d) del paràgraf 3, de l’apartat 8, de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm.
1.05 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que passa a tenir el redactat
següent:
“En el supòsit núm. 2 Certificació d’entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el Registre de Clubs, Associacions
i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya,
que certifiqui i asseguri que els vehicles reuneixen els requisits necessaris per ser
considerats d’interès històric.”
CINQUÈ.- APROVAR DEFINITIVAMENT, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de
2019, la modificació de les Ordenances fiscals, així com l’establiment i modificació dels
tributs, aprovats provisionalment per acord del Ple de l’Ajuntament, del dia 25 de setembre
de 2018, amb les rectificacions derivades de l’estimació parcial d’al·legacions i amb
l’esmena d’error material assenyalats en els apartats anteriors,
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les persones que han presentat les al·legacions
respectives.
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SETÈ.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els anteriors acords i el
text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals, així com de l’establiment i
modificació del tributs.
VUITÈ.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció General Municipal i a l’Òrgan de
Gestió Tributària i FER-HO PÚBLIC de conformitat amb el que determina l’article 10.1.a) de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern de Catalunya.
Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Tinent d'alcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals

Manuel Brinquis Pérez

