En virtut de les facultats que m’atribueix la legislació de Règim Local vigent,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació de l’exercici de 2013, corresponent al Pressupost de
l’Ajuntament de Castelldefels, Patronat Municipal d’Esports i del Patronat Municipal de
Comunicació i Imatge, d’acord amb les dades del desglossament que figura en la part
expositiva de la present resolució.
SEGON.- Que es doni compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució.
TERCER.- Que es remeti còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat (Ministeri
d’Economia i Hisenda), a la Comunitat Autònoma, d’acord amb els preceptes de l’article
193.5 de l’esmentat TRLRHL.”

A2) Donar-se per assabentat de la resolució de l’alcaldia de data 28/03/2014,
aprovatòria del Pla Pressupostari a Mig Termini que ha de regir per al període
comprensiu dels exercicis econòmics 2015 – 2017, la part dispositiva de la qual diu el
següent:
“Primero.- Aprobar el Plan Presupuestario a Medio Plazo que ha de regir para el período
comprensivo de los ejercicios económicos 2015 – 2017, de acuerdo con el detalle que
consta en el expediente correspondiente.
Segundo.- Que se de cuenta de esta resolución al Pleno del Ayuntamiento.
Tercero.- Remitir la información pertinente al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas (MINHAP), por medios electrónicos y mediante firma
electrónica a través del sistema que dicho ministerio habilite al efecto.”

B)

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
B1) MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSC-PM,
ICV-EUIA-E, CIU, LA REGIDORA NO ADSCRITA SRA. ANNA MARIA
PÉREZ FERNÁNDEZ I EL REGIDOR NO ADSCRIT SR. ALBERT SÀENZ
COROMINA DE SUPORT A LA LLUITA PER ERADICAR LA POBRESA
I L´EXCLUSIÓ SOCIAL.

Primer.- Instar l’Alcalde que aprovi una nova modificació de crèdits del Pressupost
General Prorrogat.
Segon.- Que aquesta modificació es destini a les partides que fan referència a Serveis
Socials, beques de llibres i beques de menjador, per tal d’adequar-les i fer front a les
necessitats reals que hi ha plantejades, i que han augmentat considerablement fruit de
7

la situació econòmica del moment
Tercer- Demanar al Govern de la Generalitat que situï l'eradicació de la pobresa i la lluita
contra l’exclusió social com a prioritat política a Catalunya.
Quart- Demanar al Govern de la Generalitat que estableixi mesures per a cobrir les
necessitats alimentàries de la ciutadania, especialment dels infants.
Cinquè.- Donar trasllat al Govern de la Generalitat, a la FMC i a l’AMC, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació d’Associacions de Veïns de
Castelldefels i a les entitats socials de la ciutat.
B2) MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS ICV-EUIA-E,
PSC-PM, CIU, LA REGIDORA NO ADSCRITA SRA. ANNA MARIA
PÉREZ FERNÁNDEZ I EL REGIDOR NO ADSCRIT SR. ALBERT SÀENZ
COROMINA SOBRE L’INCREMENT DE LA POBRESA ENERGÈTICA I
PER TAL DE GARANTIR L’ACCÉS ALS CONSUMS ENERGÈTICS
MÍNIMS VITALS A LA CIUTADANIA.
Primer.- Reforçar l’atenció municipal al consumidor energètic amb insuficiència de
recursos per tal d’ampliar l’assessorament sobre possibles mesures d’estalvi i eficiència
energètica a la seva llar alhora que fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la
situació de pobresa energètica a la nostra ciutat i la seva evolució.
Segon.- Negociar amb les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat
possibles solucions davant els impagaments de les famílies mancades de recursos
mínims per tal d’evitar el tall del subministrament i poder garantir l’accès als consums
mínims.
Tercer.- Sol·licitar a les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat una
moratòria en els talls de subministrament a llars amb insuficiència de recursos durant
els mesos d’hivern apel·lant a la responsabilitat social corporativa que les empreses han
de demostrar en situacions d’emergència social com les que estan patint molts
ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.
Quart.- Sol·licitar a les companyies subministradores i comercialitzadores d’electricitat i
gas que operen a la nostra ciutat que respectin escrupolosament la normativa vigent
respecte als processos de tramitació i execució de talls de subministrament.
Cinquè.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, de manera immediata, elabori un
“Pla de xoc contra la pobresa energètica” que tingui com a principal objectiu garantir el
dret ciutadà als subministraments bàsics de la llar establint acords amb companyies
energètiques que operen a Catalunya per tal de determinar un sistema públic de tarifes
socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos, així com protocols de
prevenció de talls de subministrament en col·laboració amb els Serveis Socials
municipals i, en cas de que es produeixin, la gratuïtat del servei de reconnexió.
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Sisè.- Donar seguiment a aquestes acords en la Taula pel Dret a l’Habitatge, per tractarse dels subministres inseparables i propis de les vivendes.
Setè.- Sol·licitar a la Generalitat que presenti una nova legislació que garanteixi el mínim
necessari, impedient la suspensió del subministrament d’electricitat, aigua o gas durant
tot l’any, per a famílies en condicions de vulnerabilitat dictaminades pels serveis socials,
i condonant el deute per impagament dels serveis.
Vuitè.- Sol·licitar a l’Estat espanyol la congelació de les tarifes energètiques per a l’any
2014 i que reguli normativament l’establiment de tarifes especials reduïdes de serveis
energètics (electricitat i gas) per a col·lectius amb insuficiència de recursos així com
l’establiment de la normativa i els protocols necessaris per tal que no es produeixin talls
de subministrament a famílies amb insuficiència de recursos.
Novè.- Comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat
espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés i el Senat, a
les companyies de distribució i comercialització energètica que operen al nostre
municipi i als agents econòmics i socials de la ciutat.

PUNT 7è.-

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.
PRIMER- RESOLUCIÓ SANCIONADORA A VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.A. PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ
DE CARÀCTER MOLT GREU EN MATÈRIA CONTRACTUAL.

Primer.- Desestimar les al·legacions formulades per Valoriza Servicios
Medioambientales, S.A., el dia 11 d’abril de 2014 i ratificar la proposta de resolució de
l’expedient sancionador de referència.
Segon.- Imposar a Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., una sanció de sis mil euros
(6.000.-€), com a responsable d’una infracció molt greu en matèria de contractació
consistent en la demora en més d’una setmana de la data prevista d’inici de la concessió
de la gestió i explotació del servei d’estacionament de vehicles amb limitació horària a la
via pública de la zona platja de Castelldefels, tipificada a la clàusula 24 del plec de
clàusules administratives particulars.
Tercer.- Fer efectiva la quantitat de sis mil euros (6.000.-€), sobre l’aval dipositat per
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., concedint-li prèviament un termini de 15 dies
naturals a comptar des de la data de notificació d’aquesta resolució sancionadora
perquè pugui fer el seu pagament en efectiu i evitar l’execució parcial sobre la garantia
del contracte.
Quart.- Requerir Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., perquè, cas d’executar-se
parcialment la garantia, procedeixi a ampliar-la en la mateixa quantia de sis mil euros
(6.000.-€), en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la data d’execució de la
mateixa, conforme el què disposa l’article 99.2 del TRLCSP.
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