
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 12 DE GENER DE 2022

Assistents: Sr. Gerard Parcerisas Valls, Sra. Gemma Fabrés Casals, Sra. Irene
Abad Gil, Sr. Xavier Alberich Ruiz, Sra. Iolanda Gallardo Magdaleno, Sr. Daniel Vendrell
Domínguez, Sra. Carme Zaragoza Otón, Sr. Jaume Trias Cambra, Sr. Jordi Ramas
Hinojosa, Sr. Jordi Parcerisas Valls i Sra. M. Àngels Lorés Otzet.

Absents:  Cap.

A la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, a 12 de gener de 2022, es reuneix
l’Ajuntament en sessió plenària ordinària, en primera convocatòria, sota la presidència del
Sr. Gerard Parcerisas Valls, alcalde-president, amb l’assistència dels regidors abans
esmentats, assistits per la secretaria interventora de la corporació, la Sra. M. Alba Arrufat
Vilaginés, que dóna fe de l’acte.

La present sessió del Excm. Ajuntament en Ple dels Hostalets de Pierola ha estat gravada
en suport audiovisual en el document digital denominat “20220112 PLE ORDINARI.mp4”
corresponent a l’ Acta del “PLE ORDINARI 12-01-2022”, que es conserva en el sistema
informàtic municipal, quedant garantida la seva integritat i autenticitat mitjançant el
document electrònic, incorporat a l’expedient administratiu electrònic de la sessió en la
direcció següent:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=0,
amb el codi d’Integritat (SHA-256) següent:
dec42cfb25ce37f2e72184478811ec75b39e4774256da79a5e2249a3ef64d903 

En aquest suport queden recollides les intervencions dels Srs. regidors de la Corporació
que han participat en les deliberacions a manera de diari de la sessió.

Essent les dinou hores i trenta-cinc minuts, el Sr. alcalde declara oberta la sessió ordinària
donant pas al primer punt de l’ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE LA MINUTA D’ACTA DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE 17 DE
NOVEMBRE I 1 DE DESEMBRE DE 2021.

El Sr. alcalde pregunta als Srs regidors, si tenen alguna observació o pregunta a fer en
referència a les actes de les sessions dels Plens de 17 de novembre, i 1 de desembre de
2021.

El debat es troba recollit en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=65

Concloses les intervencions, es procedeix a votar les actes amb 11 vots a favor (5
ERC-AM, 4 SUMEM-CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. La
votació queda recollida en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=88

2.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST PRESENTADES PEL
GRUP SUMEM-CP, I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI
2022.
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https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=65
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La senyora secretària procedeix a donar lectura a la segona proposta de l’ordre del dia:

Atès que el pressupost general per a l’exercici 2022 de l’Ajuntament dels Hostalets de
Pierola, les bases d’execució, així com la plantilla que comprèn tots els llocs de treballs
reservats a funcionaris, personal laboral i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament amb
l’estat de consolidació amb l’empresa municipal HOSERPI, SL ha estat aprovat inicialment
pel Ple de l’Ajuntament en data 17 de novembre de 2021 i sotmès a informació pública pel
termini de quinze dies amb la preceptiva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13 de desembre  de 2021, a l’e-tauler i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

Atès que dins d’aquest termini ha presentat al·legacions el Sr. Jordi Ramas Hinojosa,
regidor del grup municipal SUMEM PELS HOSTALETS C.P., en data 14 de desembre de
2021, registre d’entrada número 2021/2325.

Examinat l’informe emès per la intervenció que copiat a la lletra diu:

“ANTECEDENTS:

En data 17 de novembre de 2021 el Ple de l’Ajuntament, va aprovar inicialment el
pressupost per a l’exercici 2022, el qual ha estat sotmès a informació pública durant el
termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del mateix al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i al e-tauler de l’Ajuntament (13 de desembre de 2021),
i fins el dia 3 de gener de 2022, inclòs.

Durant dit termini s’han presentat les següents al·legacions:

- Jordi Ramas Hinojosa (Grup municipal SUMEM PELS HOSTALETS C.P.)

Registre d’Entrades núm. 2021/2325 de data 14 de desembre de 2021

En compliment de l’article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament pressupostari, en cas de presentar-se al·legacions durant el tràmit d’informació
pública de l’expedient, el Ple de l’Ajuntament disposarà d’un mes per a resoldre-les.

FONAMENTS DE DRET:

D’acord amb l’article 170.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals cal
assenyalar que tan sols existeix legitimació per a presentar reclamacions contra el
pressupost municipal o, en el seu cas, també a les modificacions de pressupost, que
segueixen el mateix tràmit que el document d’origen, conforme allò disposat a l’article
170.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i, en conseqüència,
només tindran legitimació activa per a la seva impugnació els següents:

-Els habitants del territori de la respectiva entitat local.
-Els que resultin directament afectats, encara que no habitin en el territori de l’entitat local.
-Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment
constituïdes, per vetllar pels interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuïn en
defensa dels que els són propis.

Per tant, en aquest cas, s´interposa una reclamació contra l’aprovació inicial del pressupost
per part del Sr. Jordi Ramas Hinojosa  en condició de regidor del grup municipal SUMEM,
que estaria inclosa dins els requisits fixats per l’article 170.1 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, i en conseqüència, disposa de legitimació activa per a
la presentació d’al·legacions.



Pel que fa a l’objecte de la reclamació, d’acord amb l’article 170.2 del Text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, en endavant TRLHL, només es poden formular reclamacions contra els
pressupostos o modificació dels mateixos per la concurrència d’alguna de les següents
causes: per no haver-se ajustat en la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en
la llei, per ometre’n el crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigibles a l’ens
local, en virtut del precepte legal o de qualsevol altre títol legítim, o bé per ser de manifesta
insuficiència els ingressos en relació a les despeses pressupostades o bé d’aquestes
respecte a les necessitats per les quals es trobi previst.

Caldrà analitzar al·legació per al·legació si es donen els requisits establerts al citat article
170.2 TRLHL

 a) Al·legacions formulades pel Sr. Jordi Ramas Hinojosa, regidor del grup municipal
SUMEM PELS HOSTALETS C.P., que són del tenor literal següent:

“1.- Pel que fa a la partida 320 22712 que es càtering Llar d’infant i monitoratge es de
30.000€, creiem que no es real ja que a l’anterior pressupost eren dues partides la 320
22712 càtering llar d’infants amb 15.000€ i suplementada amb 5.000€ mes i la partida
320 22758 servei de monitoratge Llar d’infants amb 6.000€ i suplementada amb
10.000€, sumant un total de 36.000€ amb dues partides i mes agafant les paraules de la
regidora que aquest any tenien mes infants que l’anterior any, a les hores la partida
aquesta no es real a la necessitat del servei.”

En relació a aquesta al·legació, cal fer esment que està previst  que durant el mes de
gener de 2022 s’iniciï el procediment obert d’adjudicació d’un  contracte de serveis  de
càtering i monitoratge de la Llar d’Infants La Granota, per això durant l’últim trimestre de
2021 s’ha estat treballant en el plec de clàusules tècniques i administratives i s’ha fet un
estudi dels usuaris de menjador dels darrers anys, tenint en compte també  que han estat
uns anys anormals degut a la pandèmia que estem patint. Basant-se en aquest estudi i en
l’esborrany del plec de clàusules tècniques i administratives  s’ha fet la previsió inicial de
despesa conjunta en una sola aplicació pressupostària en el  pressupost de l’exercici 2022,
entenent que  no s’omet crèdit  pel compliment de les obligacions de l’entitat, motiu de
reclamació previst a l’article 170.2 del TRLHL, proposo la desestimació de l’al·legació
formulada.

“2.- Però la partida que mes ens preocupa es la dels Plans d’ocupació, ja que es la que ha
sofert una de les baixades mes gran d’aquest pressupost i estem retallant en el tema
social, tenint en compte que venen temps difícils no veiem be aquesta retallada que
deixarà fora del circuit laboral a varis veïnes i veïns dels Hostalets”

En relació a aquesta segona al·legació no fa referència a cap dels motius objecte de
reclamació previstos a l’article 170.2 del TRLHS, tractant-se d’un judici de valor i criteri
d’oportunitat del recurrent. En conseqüència, també proposo la desestimació de l’al·legació
formulada.

CONCLUSIÓ:

Vist l’anàlisi de les al·legacions presentades, cap d’elles s’ajusta als paràmetres establerts
en la legislació vigent, i hauria de procedir-se a la seva desestimació. “

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:



Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Jordi Ramas Hinojosa, regidor
portaveu del grup municipal SUMEM PELS HOSTALETS, C.P., de data 14 de desembre
de 2021, registre d’entrada número 2021/2325, d’acord amb els arguments esgrimits en la
part expositiva dels presents acords.

Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de
2022, que comprèn el pressupost de l´Ajuntament i el de l’empresa municipal Hoserpi S.L.,
segons el següent resum per capítols:

Tercer.- Aprovar definitivament les bases d’execució del Pressupost General per a
l’exercici 2022.



Quart.- Aprovar definitivament la plantilla i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2022.

Cinquè.- Publicar els esmentats acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a
la seva entrada en vigor, així com trametre una còpia de l’expedient d’aprovació del
Pressupost a la Delegació d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat de Catalunya.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o
aclariment de la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben
seguidament:

El debat es troba recollit en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=11
3

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 7 vots a favor (5 vots ERC-AM i 2
JUNTS PER HOSTALETS) i 4 vots en contra (4 SUMEM-CP). Aprovat per majoria
absoluta.

La votació queda recollida en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=12
80

3.- INCREMENTAR LA MASSA SALARIAL DE TOT EL PERSONAL LABORAL I
FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA, AMB EFECTES
DES DE L’1 DE GENER DE 2022.

La senyora secretària procedeix a donar lectura a la tercera proposta de l’ordre del dia:

Vist que en data 29 de desembre de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat, la Llei
22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022, que al seu
article 19, aplicable a tot el personal al servei del sector públic, i que per tan inclou a
l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola, i que diu: "En l'any 2022, les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al
2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021, en termes d'homogeneïtat per
ambdós períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a
l'antiguitat d’aquests. Les despeses d’acció social no podran incrementar-se en termes
globals, respecte als de 2021. A aquest respecte, es considera que les despeses en
concepte d’acció social són beneficis, complements o millores diferents de les
contraprestacions pel treball realitzat la finalitat de la qual és satisfer determinades
necessitats conseqüència de circumstàncies personals del citat personal al servei del
sector públic.”

Vist que l'article 27 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat
per Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix que les retribucions del
personal laboral es determinaran d'acord amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que
sigui aplicable i el contracte de treball, respectant en tot cas l'establert a l'article 21 del
present Estatut que al seu número 2 especifica que: "no podran acordar-se increments
retributius que globalment suposin un increment de la massa salarial superior als límits
fixats anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per aquest personal.
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Vist que l'article 26.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per
Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, estipula que mitjançant la negociació
col·lectiva o, en el seu defecte, el contracte individual, es determinarà l'estructura del salari,
i, en el seu cas, els complements salarials.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Incrementar un 2 per cent de les retribucions de tot el personal laboral, amb
estructura equiparada amb el personal funcionari, de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola
en els conceptes salarials que inclou: el sou base, triennis, complement de destí,
complement específic i tota la resta de complements, amb efectes des del dia 1 de gener
de 2022.

Segon.- Incrementar un 2 per cent de les retribucions de tot el personal funcionari de
l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola en els conceptes salarials que inclou: el sou base,
triennis, complement de destí, complement específic i tota la resta de complements, amb
efectes des del dia 1 de gener de 2022.

Tercer.- Establir el sou de tot el personal laboral del Pla d’ocupació, el qual no té estructura
equiparada amb el personal funcionari, de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola, en els
conceptes salarials que inclou el sou base més la part proporcional de la paga extra, un
import mensual brut de 1.248,48 €, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022.

Quart.- Comunicar aquests acords al SARH de la Diputació de Barcelona als efectes
corresponents.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o
aclariment de la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben
seguidament:

El debat es troba recollit en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=13
10

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 11 vots a favor (5 vots ERC-AM, 4
SUMEM-CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta.

La votació queda recollida en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=14
18

4.- APROVACIÓ INICIAL DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE
L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA.

La senyora secretària procedeix a donar lectura a la quarta proposta de l’ordre del dia:

D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de conducta de
llurs alts càrrecs.
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En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC),
integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya
(Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es va crear un grup de treball per elaborar un
model de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració local que pogués ser
adoptat pels ens locals de Catalunya.

El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs de
l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de
sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que
inclouen, a més d’uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els
conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.

El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país juntament
amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú, l’adoptin com a
propi introduint-hi, si escau, les modificacions que creguin necessàries.

Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya
es considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts càrrecs
d’aquest ens local, *amb les modificacions introduïdes per adaptar-lo a la realitat d’aquesta
corporació, així com per complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014, de, 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

És per tot això, que en virtut de les atribucions que té legalment conferides el Ple
Municipal, es proposa l’adopció dels següents acords.

ACORDS:

Primer. Aprovar inicialment el Codi de conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola, el text íntegre del qual s’annexa a la  present resolució.

Segon. Sotmetre el Codi de conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament dels Hostalets de
Pierola, a informació pública pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’extracte dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari la veu
de l’Anoia i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a
comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOPB.

Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Codi que ara s’aprova inicialment
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació, entrant en vigència un cop transcorreguts quinze dies a partir
de la seva total publicació.

Quart. Notificar l’aprovació definitiva del Codi de conducta dels Alts Càrrecs de
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.

ANNEX



CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS  DE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS
DE PIEROLA
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1. Introducció

El dret de totes les persones a una bona administració s’incorpora a l’article 41 de la Carta
de drets fonamentals de la Unió Europea i està reconegut expressament a l’article 30 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya quan afirma que “totes les persones tenen dret que els
poders públics de Catalunya les tractin, en els afers que les afecten, d’una manera
imparcial i objectiva, i que l’actuació dels poders públics sigui proporcionada a les finalitats
que la justifiquen”.

El bon govern i la bona administració, en tant que obligacions jurídiques que vinculen els
servidors públics i actuen com a límit en el nucli de l’exercici de les potestats discrecionals,
exigeixen adoptar instruments que garanteixin el seu compliment, com és el disseny d’una



infraestructura ètica que doni estructura al marc d’integritat institucional, en el qual
l’elaboració i aprovació d’un codi ètic i de conducta esdevé una peça clau.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts
càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei,
n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Objecte

Aquest codi té dos objectius fonamentals:
 Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs de

l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i les normes de conducta que se’n
deriven.

 Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una
millor actuació de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

3. Àmbit subjectiu

El present codi és aplicable als alts càrrecs de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.
Als efectes del codi tenen la condició d’alts càrrecs:

 Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.

 Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en
matèria de règim local.

 Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes
autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals
amb capital social íntegrament públic.

4. Principis ètics i de bon govern
Principis ètics
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les
seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents:

 Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.

 Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i
en benefici exclusiu dels interessos públics.

 Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de
naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.

 Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries
per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos.



 Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.

Principis de bon govern

 Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la
satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la
imparcialitat i l’interès comú.

 Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de
les actuacions i decisions de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i retre
comptes a la ciutadania de les decisions i actuacions administratives que
s’adoptin per garantir el dret de la ciutadania a una informació accessible i
comprensible.

 Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials
del municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa
de decisions, així com en la introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i
les polítiques públiques.

 Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals
per garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com
al resultat.

 Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva
a les peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i
comprensible i garantir l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la
informació sobre les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a
conèixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat.

 Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús
dels béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per
mantenir i enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal.

 Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de
coordinació entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració
d’informació i serveis.

 Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la
gestió contínua de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, de manera que
s’orienti a satisfer les necessitats de la ciutadania i s’incrementi la qualitat dels
serveis.

 Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola, que incorpori el vessant ètic en el seu desplegament
normatiu i competencial, així com en la prestació dels serveis.

5. Normes de conducta dels alts càrrecs
Compromisos generals

 Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre
falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació.



 Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets
patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del
nomenament. Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del
mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització
o cessament del mandat. Aquest compromís s’entén sens perjudici del
compliment de les obligacions establertes en matèria d’incompatibilitats.

Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès

Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera
que poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l’exercici de les
funcions i en la presa de decisions públiques.

Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi
han de seguir els principis següents:

 Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics
i/o privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.

 Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal,
directe o indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives
institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol
tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat privada que, directament o
indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics.

 No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades,
fora d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En
aquests supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els
béns acceptats com a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l’entitat o
particular que l’ha lliurat i la seva destinació final. En cap cas podrà ser per a ús
personal de l’alt càrrec.

 No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin
relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de
la transparència les assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb
especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació.

 Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part
d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes,
universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades
oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves
responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni
allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. Excepcionalment,
per acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del
pagament de viatges, desplaçaments o allotjaments per part d’una empresa,
entitat privada o un particular, en supòsits d’interès públic degudament justificats.
Qualsevol invitació

s’ha de fer pública, amb esment de l’entitat,  persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la
invitació.

 Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en



l’execució pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació
pública i la selecció de personal, i garantir que els processos es desenvolupen
d’acord amb els principis de transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i
objectivitat, incorporant- hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere.

 Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars
que mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades
grups d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència,
accés a la informació i bon govern i la normativa de desplegament.

Compromisos en relació amb la ciutadania
 Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les

seves funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els
casos en què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar
afectats drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la normativa
d’aplicació.

 Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per
raó del càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de
transparència, i, en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.

 Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les
finalitats per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en
compliment de l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels
òrgans que dirigeixen.

 Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència
entre la ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través
d’instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

6. Règim sancionador

El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes
d’aquest codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

7. Aprovació, vigència i revisió del codi

Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi
expressament la seva modificació o deroga

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o
aclariment de la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben
seguidament:

El debat es troba recollit en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=14
38

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 7 vots a favor (5 vots ERC-AM i 2
JUNTS PER HOSTALETS) i 4 abstencions (4 SUMEM-CP). Aprovat per majoria absoluta.
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https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=1438


La votació queda recollida en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=18
80

5.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA.

La regidora sra. Àngels Lorés Otzet procedeix a donar lectura a la següent moció:

Exposició de motius:

La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de  Fraga a l’Alguer, deriva d’una
continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva
diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics habituals.
Aquesta unitat lingüística no es veuen cap cas qüestionada per l’existència d’altres
denominacions territorials, tradicionals i populars, com ara alguerès, valencià, mallorquí,
menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos, aquestes
denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui parlada per més de deu
milions de ciutadans europeus.

En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el
català és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les
Illes Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra.

Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de
fragmentació per part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment greu,
atès que no només constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que haurà de
ser orgullosament compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó,
també, un menysteniment absolut del rigor científic  i acadèmic dels experts en la matèria
filològica.

En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la denominació
de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de pretext perquè
l’advocada de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori no és la mateixa
que la de Catalunya o la de les Illes Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web
d’organisme oficials com ministeris i altres en estatals, ofereixen les opcions lingüístiques
de català i valencià separadament – com si fossin llengües diferents -. Això suposa no
només una despesa addicional i supèrflua sinó també un dany cultural i injustificat.

El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de la
llengua catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels
diversos governs dels territoris de llengua catalana.

Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de poder
comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el català
és llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui generar falses
polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua.

Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat total
dels mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és encara
possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt similar. I,
finalment, el fet de no assumir la unitat lingüística en les polítiques genera disfuncions com
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ara que els continguts audiovisuals doblats en català pels governs i televisions públiques
dels diversos territoris no puguin compartir-se recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en
alguns casos, dobler dues o tres vegades en diferents varietats dialectals els mateixos
continguts, la qual cosa és especialment perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús
social del català entre les generacions més joves com és l’audiovisual.

El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va reclamar
la coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua
Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques
lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la coherència entre les
legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres que agrupi les
institucions acadèmiques i  culturals més rellevant. Aquesta proposta, tanmateix, no s’ha
fet mai realitat, de manera que la llengua catalana, i els seus parlants, continuen patint
aquesta manca de coordinació política i administrativa.

D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les
Illes Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les
bases d’una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris
però que, finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques concrets.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola adopta els següents:

ACORDS:

1.- Reconèixer i declara la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi
menystenir altres denominacions existents.

2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics o
socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder
viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística.

3.- Instar el Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua
catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar
perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el
secessionisme lingüístic català en la seva activitat.

4.- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts Valencianes, al Govern de
les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balears, al Govern d’Espanya, al Congrés dels
Diputats i al Senat.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o
aclariment de la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben
seguidament:

El debat es troba recollit en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=19
04

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 8 vots a favor (5 vots ERC-AM, 1
vot del regidor de SUMEM-CP sr. J.Trias i 2 JUNTS PER HOSTALETS), 1 vot en contra
(del sr. Jordi Ramas Hinojosa, regidor de SUMEM-CP) i dues abstencions (del sr. Daniel

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=1904
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=1904


Vendrell Domínguez i sra. Carme Zaragoza Oton, regidors de SUMEM-CP). Aprovat per
majoria absoluta.

La votació queda recollida en el següent link:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=23
28

6.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
DES DEL NÚM. 538/2021 AL NÚM. 646/2021 I DEL NÚM. 1/2022 AL NÚM. 6/2022.

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=23
83

7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=24
43

8.- PRECS I PREGUNTES.

Les intervencions relacionades amb aquest punt es troben seguidament:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=24
47

I essent les vint hores i quaranta minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el sr.
alcalde aixeca la sessió. Dono fe.

El fi de la sessió es troba a continuació:
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=39&t=79
66

L`alcalde      La secretària-interventora
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